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RESUMO 

Esta monografia tern como objetivo analisar o desenvolvimento da atividade de 
inteligencia no 2° BPM e o uso das informa96es sensiveis na elabora9ao do 
planejamento, com vistas a redu9ao da violencia e da criminalidade na cidade de 
Juazeiro do Norte-CE. Procura-se, ainda, apresentar conceitos acerca do 
planejamento e sua importancia no contexte das organiza96es publicas e privadas. 
Mostram-se a atividade de inteligencia e seu Iongo percurso hist6rico, cujos 
conceitos se modificaram no decorrer do tempo, bern como o seu uso na seguran9a 
publica sem o vies politico que marcava essa atividade no Brasil. Para tanto, usou
se uma pesquisa qualitativa cujo instrumento de coleta de dados foi a entrevista 
realizada com o efetivo que compunha o P/2 do 2° Batalhao de Policia Militar (2° 
BPM) e a analise documental existente na Policia Militar do Ceara (PMCE) acerca 
do assunto objeto do estudo. Apesar da dificuldade em encontrar literatura, pais se 
trata de assunto reservado, foram consultadas obras de autores que serviram para 
embasar o referendal te6rico do trabalho. Os resultados obtidos apontam para urn 
born exercicio de atividades de inteligencia voltada a seguran9a publica, em apoio 
ao planejamento e as decisoes do comandante daquele batalhao. Por fim, 
apresentam-se sugest6es para a melhoria do funcionamento da se9ao de 
inteligencia daquele 2° BPM. Palavras-Chaves: lnteligencia. Planejamento. 
Processo decis6rio. Violencia, Seguran9a Publica. 
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1 INTRODUCAO 

A Doutrina de lnteligemcia e um conjunto de principios, conceitos, normas, 

metodos, processos e valores que orientam e disciplinam a atividade de 

informa9oes. Esta atividade, em sua forma mais simples, e quase que uma 

resultante do instinto de preservayaO. Neste aspecto, e tao antiga quanto a propria 

humanidade, como se mostra a seguir. 

Na antiguidade, as informa9oes ja eram utilizadas como ferramenta para se 

conhecer o ambiente em que se estava inserido, de maneira que fosse possivel 

desenvolver taticas para alcan9ar os objetivos propostos. De acordo com SUN TZU 

(1996, p.84) "Cern Iibras de prata gastas em informa9oes economizam diariamente 

milhares de Iibras, alem de evitar como9oes externas e internas, a exaustao dos 

exercitos e disturbios das atividades de centenas de milhares de familias". 

Na idade media, as informa9oes foram utilizadas em grande escala no campo 

militar, muito mais defensivamente que na antiguidade. Sao Tomas de Aquino, autor 

do "Tomismo, a filosofia do born senso", determina a posi9ao ideal para o homem de 

informa9oes ao afirmar que a reuniao de dados, de informes ou informa9oes, devera 

proporcionar a tomada de decisao, expressao da vontade pela razao pratica. 

No renascimento, ressurgiram as informa9oes em seu aspecto ofensivo. 

Naquela epoca criou-se 0 habito da troca de embaixadores entre OS principais 

Estados da Europa, pois se achava vantajoso possuir um fluxo de informa9oes sobre 

sues inimigos em potencial. 

Ja na ldade Moderna, as informa9oes aparecem organizadas em 

departamentos, e estes vern se tornando cada vez mais complexos a medida que a 

tecnica e a ciencia fazem evoluir, na forma e na essencia, as rela9oes entre a 

sociedade. 

Nos dias atuais, tambem se tern falado sobre o planejamento nas 

organiza9oes, no entanto e preciso compreender que, sem o conhecimento do 

ambiente em que se esta inserido, as decisoes tendem a ser precipitadas e as 

a9oes, incompletas (OLIVEIRA, 1998, p.28). 

CHIAVENATO (1993, p.28) afirma que a analise do ambiente "eo processo 

de monitora9ao do ambiente organizacional para identificar os riscos e 
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oportunidades, que possam influenciar a capacidade da organizac;ao alcanc;ar seus 

objetivos". Esta analise gera informac;oes que contribuem para a elaborac;ao do 

planejamento tatico e resultados positivos para a corporac;ao. 

No ambito policial militar, ha a necessidade de que as decisoes tomadas pelo 

comandante de organizac;ao policial militar (OPM) devem ser embasadas em 

informac;oes que lhe permitam alcanc;ar resultados positivos com sua tomada de 

decisao. Uma das formas de se obterem estas informac;oes e atraves da atividade 

de inteligencia policial. 

Segundo PRESTES (1983), o valor das informac;oes cresce cada vez mais, 

vista que o homem passou a dispor de melhores meios de comunicac;ao, como 

tambem porque passou a ter necessidade de aumentar seu conhecimento cada vez 

rna is. 

GALVAO (1994), por sua vez, afirma que as informagoes influiram 

decisivamente no ultimo conflito mundial e, certamente, contribuiram muito para as 

resultados obtidos, afinal as informac;oes constituem verdadeira arma, se nao for a 

principal entre todas. Sem informac;ao, quase nada e possivel fazer. 

Assim, o Curso de Aperfeic;oamento de Oficiais surge como uma rica 

oportunidade de estudarmos, cientificamente, a relac;ao existente entre a atividade 

de inteligencia desenvolvida no 2° BPM e a reduc;ao da criminalidade e da violemcia 

na cidade de Juazeiro do Norte-CE, pais, comb ensina MORTEAN (1994, p.53): 

Para que as a~Oes de Pollcia Ostensiva sejam eficientes e eficazes, com racionalidade 
tecnica e baseada no emprego 16gico de recursos e meios, e necessaria dispor de 
informac;Oes, buscando antecipar o fator de risco, bern como prover a prevenc;ao de delitos, 
acredita-se que a analise ambiental pede contribuir para que a Atividade de lnteligencia sirva 
de subsidio para o planejamento tatico da Corpora~ao. 

0 interesse do autor pelo tema decorre de este ser urn oficial da PMCE 

classificado no 2° Batalhao Policial Militar, cuja sede se situa na cidade de Juazeiro 

do Norte, onde desempenhou a func;ao de P/2 da OPM. Portanto, o ensejo para o 

aprofundamento de conhecimentos na atividade de inteligencia policial militar e, 

conseqOentemente, com beneficios futuros para a lnstituic;ao PMCE e para a 

comunidade. 

Oentro deste contexto, esta monografia tern por objetivo analisar o 

desenvolvimento da atividade de inteligencia no 2° BPM e o uso das informac;oes 
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sensiveis na elabora9ao do planejamento com vistas a redu9ao da violencia e da 

criminalidade na cidade de Juazeiro do Norte-CE. 

A metodologia, na visao de DEMO (1992, p.12) " ... constitui o instrumento 

basico para atingir os objetivos preestabelecidos pelo pesquisador". Com base 

nesse ensinamento, a pesquisa sera de natureza qualitativa, do tipo bibliografica, de 

campo, documental e levantamento. 

Quanta a utiliza9a0 dos resultados, e pura e aplicada. Quanta aos objetiVOS, e 

descritiva e explorat6ria. Tambem se utiliza o estudo de caso, como se detalha no 

capitulo deste trabalho monografico referente a metodologia utilizada para o alcance 

dos objetivos. 

Esta monografia se divide em cinco capitulos. Primeiramente a introdu9ao 

referente ao assunto que sera explanado nesse estudo monogratico. No segundo, 

aborda-se a questao da violencia e da criminalidade, ocasiao em que se enfatiza o 

aumento desse grave problema que aflige a todos n6s, bern como, apresenta-se o 

papel do Estado e da policia militar na seguran9a publica. No terceiro, trata-se do 

planejamento e sua importancia na operacionaliza9ao de a96es e no alcance dos 

objetivos institucionais. No quarto, aborda-se a atividade de inteligencia, sua origem 

e evolu9ao e uso pelas for9as policiais militares como instrumento da tomada de 

decisao do comandante de OPM. E no quinto e ultimo, mostra-se a metodologia 

utilizada e o resultado da pesquisa de campo. 



2 VIOLENCIA E CRIMINALIDADE: 0 PAPEL DO ESTADO E DA 

POLiCIA 

Neste capitulo, serao abordados t6picos referentes a viol€mcia e sua 

conceitua9ao, o pre9o que se paga pela violencia, seus tipos e ambientes em que 

opera. Mostra-se, ainda, o papel do Estado e da policia na sociedade 

contemporanea como organismos responsaveis pela preserva9ao da ordem publica. 

2.1 A VIOLENCIA E SEUS FATORES DETERMINANTES 

A defini9ao de viol€mcia varia de autor para autor. MODULO (2000, p. 23), 

ensina que violencia "e o uso abusive da for9a, em nega9ao da lei, do direito e da 

soberania da pessoa." Para o autor, ela e cotidiana e universal e se manifesta em 

qualquer rela9ao de individuos. 

0 fato e que a violencia e o medo nao podem ser mais compreendidos como 

elementos nao integrantes da nossa cultura, ate porque, em sendo ambos urn 

produto eminentemente social, com tantas informa96es divulgadas rotineiramente a 

seu respeito e ate em horarios inoportunos, o fenomeno passa a ser internalizado 

gradualmente e aos poucos leva a reprodu9ao inconsciente do mesmo. 

Nessa visao, PEREIRA (2000), acredita que e na cultura e no modelo 

economico vigente que se funda a explica9ao para a violencia e o medo na 

sociedade brasileira, atraves da promo9ao de atos violentos, como concentra9ao da 

renda, encolhimento do mercado de trabalho, redu9ao das oportunidades de vida, 

estreitamento do acesso aos direitos sociais, desrespeito ao cidadao, falta de 

perspectiva aos jovens, enfim, inseguran9a no presente e descren9a no futuro. 

De fato, com o advento das industrias e do abolicionismo, o homem foi 

afastado do campo e criou-se o problema do urbanismo. 0 discurso do Presidente 

GetUiio Vargas, em 1933, citado por IBIAPINA (1981, p. 39), exprime com mais 

realidade o exodo rural e suas consequencias, senao vejamos: 
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Agravando semelhante desorganiza<;ao, verificou-se o exodo dos habitantes do interior, 
atraidos pelas ilus6rias facilidades de trabalho abundante e bern recompensado, para os 
centros urbanos de vida intensa. 0 proletariado das cidades aumentou 
desproporcionadamente, originando o pauperismo e todos os males decorrentes do excesso 
de atividade sem ocupa<;oes fixas. 

Nesse cenario, nao e dificil perceber, ate porque somas bombardeados, nao 

s6 pela imagens televisivas da midia, como pelas imagens do real, que a industria 

nao esta mais absorvendo a mao-de-obra que se encontra a sua disposi<;ao e a 

pregos irris6rios. Nasce o desemprego trazendo seus filhos menores: a tome e a 

violencia. 

CANDAU, LUCINDA e NASCIMENTO (2001) mostram que uma das vertentes 

mais discutidas no tema violencia e a sua relagao com a desigualdade social, 

contudo alerta para o fato de a pobreza nao ser o unico fator a explicar a violencia. 

Citando ADORNO (1994), explicam que a violencia brasileira e, tambem, uma 

questao que envolve a cultura politica e relagoes do poder, entendendo-se que a 

violencia e a expressao da impotencia, uma vez que comega quando se perde a 

capacidade de agir em conjunto. E inegavel que a incapacidade do Estado de 

amenizar o problema mantem a estrutura hierarquica que permeia todo o tecido 

social brasileiro. 

Tratar sabre as causas da violencia e abrir urn leque de reflexoes em que 

cada autor se manifesta ora ratificando o que outro ja tenha dito, ora se inclinando 

para outro ponto de vista, tornando-se urn assunto polemico e complexo. 0 ponto 

comum entre os autores e o fato de considerarem a violencia como produto social e 

consequencia dos aspectos culturais ligados a subjetividade humana. Essas 

abordagens se complementam e explicam o fenomeno da violencia sob diversas 

6ticas como se ve adiante. 

CHESNAIS (1995) apud MODULO (2000, p. 24-25), elenca seis fatores 

responsaveis pela violencia, quais sejam: 

1) fatores socioeconomicos; pobreza; agravamento das desigualdades, heran<;a da 
hiperinfla<;ao; 
2) fatores institucionais: influencia do estado, crise do modelo familiar, recuo do poder da 
igreja; 

3) fatores culturais: problemas de integra<;ao racial e desordem moral; 
4) demografia urbana; as gera<;oes provenientes do periodo da explosao da taxa de 
natalidade no Brasil, chegando a idade adulta e surgimento de metr6poles, duas das quais, 
megacidades (Sao Paulo e Rio de Janeiro), ambas com popula<;ao superior a dez milhoes de 
habitantes; 
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5) a midia, com seu poder, que colabora para a apologiada violencia; e 
6) a globalizac;ao mundial, com a contestac;ao da noc;ao de fronteiras e o crime organizado 
(narcotrafico, posse e uso de armas de fogo, guerra entre gangues). 

0 sistema prisional tambem tern sido observado por estudiosos, que o 

apontam como ineficiente, gerando-se discussoes em todo o pais sabre esse 

sistema. Cre-se que a impunidade, a legislac;ao fraca e os beneficios concedidos aos 

presos sao fatores que alimentam o fenomeno da violencia. 

Esse sintetico referendal te6rico revela que ha urn consenso de que os 

fatores causadores da violencia estao na dimensao social, no descaso do governo 

para com politicas publicas que visem a qualidade de vida do cidadao. Apenas uma 

pequena parcela reside nas causas end6genas ao proprio individuo e que sao 

tratadas em tomos de criminologia. 

2.2 A VIOLENCIA E SEU PRE<;O 

Segundo documento do Institute Fernand Braudel de Economia Mundial, n. 

22, Sao Paulo, 1999, citado por PESSOA, OLIVEIRA e MOURA (2001) a violencia 

tern sido estimada em 8,5% do PIB. Dizendo melhor, o custo da violencia e estimado 

em US$ 8,5 a 10,5 bilhoes, incluindo-se os gastos com a Policia (US$ 2 bilhoes), 

como Judiciario e prisoes (US$ 1 bilhao) mais as perdas em vidas humanas, feridos, 

perdas materiais e custos de servic;os particulares de seguranc;a. Esse calculo foi 

efetivado pela Fundac;ao Getulio Vargas (FGV), que partiu do PIB da Grande Sao 

Paulo, de US$ 103 bilhoes. 

Aliado a isso, tem-se que comutar o faturamento das empresas de seguranc;a, 

que ultrapassa R$ 5 bilhoes, os gastos dos bancos que giram em torno de R$ 1 ,5 

bilhao, e dos transportadores de carga que gastam R$ 2 a 3 bilhoes, tudo em 

seguranc;a. 

BUENO (1998) apud PESSOA, OLIVEIRA e MOURA (2001, p. 48), fez urn 

levantamento acerca dos custos da violencia, o qual se pode resumir da forma a 

seguir: 

- Segundo o BIRD, na America Latina, o prejuizo e de US$ 168 bilhoes (no 

Brasil US$ 84 bilhoes ). 
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SUS - R$ 235 milhoes/ano sao gastos com internagoes de vftimas de 

vioh~ncia (segundo o DNER urn US$ 1 bilhao com mortes no transito); 

As empresas seguradoras tern aumentado consideravelmente o prego da 

ap61ice de seguro nos ultimos anos para compensar as perdas da ordem de 28,8 

bilhoes de d61ares/ano; 

A deterioragao das condigoes de trabalho, em virtude do crime e da 

violencia, representam uma perda de 27,2 bilhoes/ano; 

Ha ainda 12,8 bilhoes/ano com movimentagoes fraudulentas; 

0 Brasil perde US$ 20 bilhoes com turismo pela inseguranga transmitida. 

2.3 A VIOLENCIA E SEU AL VO 

A violencia atinge a todos, indistintamente, porem nao atinge a todos de forma 

igual, uma vez que os espagos da cidade sao repartidos de forma que os ricos ficam 

nas areas consideradas nobres, enquanto os pobres sao, irremediavelmente, 

impelidos a morarem nos suburbios. Os miseraveis permeiam ambos os ambientes 

nas chamadas favelas, onde impera o estere6tipo de que Ia e local de marginais. 

Como o ambiente afeta a maneira de ser, pensar, falar e agir de cada 

indivfduo, mesmo que de forma inconsciente, os pobres (dizem: pobre, preto e 

prostituta) sao logo reconhecidos quando num ambiente social diferente, portanto, 

sujeitos a agao policial, pais sao urn perigo em potencial, "a cidade esta 

'contaminada' pela pobreza que nem se oculta e nem pode ser ocultada." (LESER, 

1988 apud PEREIRA, 2000, p.55) 

0 resultado nao poderia ser outro: duas realidades dispares, em que uma e 

caracterizada pela abundancia e aquisigao, e a outra pela miseria e desejo, 

fomentando tensao e conflitos, em que alguns, nao resistindo as redeas sociais que 

mantem a ordem e o clima de relativa tranqOilidade na vida em sociedade, rompem

nas e marginalizam-se. 
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2.4 AS CORES DA VIOLENCIA 

Quando se fala de violemcia e necessaria saber de que violencia nos estamos 

falando. MINAYO (2004) apud SILVA (2004) distingue tres tipos de violencia, quais 

sejam: a estrutural, a sistemica e a domestica. 

A violencia estrutural e aquela que se expressa na perversa desigualdade 

social, manifestando-se pelo "quadro de miseria, rna distribuic;:ao de renda, 

explorac;:ao dos trabalhadores, crianc;:as nas ruas, falta de condic;:oes minimas para a 

vida digna, falta de assistencia em educac;:ao e saude." Nessa perspectiva, ela se 

caracteriza pela atuac;:ao das classes, "que se utilizam leis e instituic;:oes para manter 

sua situac;:ao privilegiada, como se isso fosse urn direito natural" (SILVA, 2004, p. 

18). 

A outra dimensao da violencia diz respeito a pratica do autoritarismo, o qual, 

apesar das garantias democraticas esculpidas na Carta Magna de 1988, continua 

em vigencia velada ou explicita, e que se manifesta atraves da tortura, dos maus

tratos aos presos e das ac;:oes dos grupos de extermfnio. E o que se chama de 

violencia sistemica. 

A terceira forma de manifestac;:ao da violencia e aquela exercida pelos pais ou 

responsaveis pela crianc;:a ou adolescente, e se expressa de forma ffsica (bater, 

beliscar, empurrar, chutar), psicol6gica (xingar, humilhar, agredir com palavras), 

sexual, pela negligencia e pelo abandono. 

2.5 0 PAPEL DO EST ADO E DO CIDADAO NA ATIVIDADE DE SEGURANCA 

Conforme Max WEBER (1996) apud PESSOA, OLIVEIRA e MOURA (2004, p. 

35) "0 Estado e uma instituic;:ao polftica compuls6ria que detem o monop61io do uso 

legftimo da violencia num determinado territ6rio". 

Os autores acima, citando FOUCAULT (1996), orientam que a esfera de 

atuac;:ao de policia envolvia varias atribuic;:oes, como: educac;:ao, saude, assistencia a 

trabalhadores, controle da produc;:ao e circulac;:ao de bens, etc., todas retiradas a 

partir da segunda metade do sec. XVIII, quando se deu a Revoluc;:ao Industrial, 

aumentando a complexidade no decorrer da evoluc;:ao e desenvolvimento do Estado. 
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Esse cenario impos uma necessidade premente: a especializa<;ao, ou seja, 

conhecimentos mais especfficos, e o Estado filigranou-se administrativamente, 

dividindo-se em varios compartimentos de gerenciamento do governo, pulverizando

se as atribui<;6es da polfcia, cuja missao passou a ser mais especffica: prote<;ao e 

seguran<;a dos cidadaos (GOULART, 1997). 

Para oferecer essa prote<;ao e seguran<;a, o Estado lan<;a mao dos 

organismos policiais militares. 0 problema e que a violemcia tern crescido, e a 

imprensa tern lan<;ado sabre os ombros do Estado a culpa por esse 

recrudescimento, via de regra achando que a falta de efetivo e material das PMs tern 

sido a causa mor dessa situa<;ao. 

Para McNamara, ex-Secretario de Defesa norte americana, em 1967, citado 

por Roberto Martins no livro Seguran<;a Nacional, procura mostrar como se tornou 

erronea a visao de basear a seguran<;a simplesmente nos aspectos militares ou 

dependente principalmente da quantidade de material belico possufda e que o 

problema militar especffico e apenas limitada faceta do problema de maior 

amplitude, a seguran<;a (VALE, 1997 apud PESSOA, OLIVEIRA E MOURA). 

Nesse escopo, nossa Carta Magna trata a seguran<;a como urn direito 

individual e coletivo (art. 5°), bern como urn direito social (art. 6°). No caput do art. 

144, a seguran<;a publica e tratada como dever do Estado, mas tambem como 

direito e responsabilidade de todos. 

Ve-se, portanto, que a lei e a ordem devem ser mantidas pelo Estado, mas 

nao isoladamente. 0 que o bra<;o armada do Estado pode e auxiliar a manter a 

ordem e a lei ja existente na sociedade, resultantes da coopera<;ao por parte dessa 

comunidade. Sempre que se fala em seguran<;a, nao ha como evitar o encontro das 

duas grandes institui<;oes sociais: o Estado e a Sociedade. 

Em termos de seguran<;a publica, esse repensar de papeis torna-se uma 

questao fundamental. Se o povo solicita democracia, e claro que ele nao esta 

interessado em esperar do Estado uma prote<;ao ampla e irrestrita, como querem 

deixar transparecer alguns apresentadores de programas policiais, os quais usam a 

desinforma<;ao para atingir o Governo ou para fazerem propagandas de empresas 

de seguran<;a privada. Sem essa consciencia (parceria) nao sera possfvel atingir a 

ordem e o progresso. 
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0 que temos que pensar e 0 que compete a populac;ao fazer no ambito da 

seguranc;a, a fim de nao ficar exposta aos marginais. A experiencia com os 

Conselhos Comunitarios de Defesa Social parece ser um born exercicio democratico 

no campo da seguranc;a publica. 

A vida coletiva e um pacto de compromisso mutuo. Se compreendermos esse 

fato, decerto aprenderemos o significado da responsabilidade social que temos uns 

para com os outros. Precisamos compreender que o Estado e uma maquina e que 

n6s somos pec;as integrantes dessa maquina. Portanto, seu perfeito funcionamento 

se da na medida em que damos nossa parcela de contribuic;ao. Somos cumplices do 

sucesso ou do fracasso dessa imensa familia social. 

2.6 0 PAPEL DA POLICIA NA PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA 

Para uma compreensao do papel da Policia na seguranc;a do cidadao, e 

necessaria que se esclarec;am termos como ordem publica e seguranc;a publica. 

0 MBPO (Manual Basico de Policiamento Ostensive) conceitua Ordem 

Publica como: 

Conjunto de regras formais, coativas, que emanam do ordenamento juridico da Nac;ao, tendo 
par escopo regular as relac;oes sociais em todos os niveis e estabelecer urn clima de 
convivencia harmoniosa e pacifica. Constituindo, assim, uma situac;ao ou condic;ao que 
conduz ao bern comum. 

Por sua vez, seguranc;a publica tern recebido varios conceitos e definic;oes, 

sendo bern apropriado citarmos o ensinado no Manual Basico de Policiamento 

Ostensive, editado pela IGPM: "E a garantia que o Estado - Uniao, Unidades 

Federativas e Municipais, proporciona a nac;ao, a fim de assegurar a Ordem Publica, 

contra violac;oes de toda especie, que nao contenham conotac;ao ideol6gica". 

Feitas estas considerac;oes, cumpre-nos, inicialmente, esclarecer que o 

verdadeiro objeto da policia eo homem, e, nessa concepc;ao filos6fica, ele eo ponto 

de partida e de chegada. E nessa visao que se entende a policia como um 

organismo responsavel pela seguranc;a publica (inteligencia do texto constitucional), 

ate porque a Carta Magna explicitou, de modo claro e insofismavel, a natureza da 

ac;ao policial, como e bern exposto por DIAS (1989) apud BARACHO (1993, p. 71 ), 

ao afirmar que: 
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nos nao somos apenas uma organizac;ao cuja finalidade e policiar as ruas, evitar a pratica de 
crimes e prender bandidos; n6s somos isso, e somos uma excelente policia nesse sentido, 
mas somos muito mais. [ ... ] N6s nos definimos nao apenas como uma organizac;ao de forc;a, 
mas tambem como uma agencia publica de protec;ao e socorro a comunidade.[ ... ] Nos 
existimos para proteger e socorrer a nossa comunidade em todos os seus aspectos. 

0 fato e que o organismo deve procurar realizar urn trabalho que procure 

transformar a ac;ao policial em uma organizac;ao "de resposta". Este e o passo 

primeiro para a criac;ao de uma organizac;ao proativa. A visao "reativa" esta 

condenada a uma permanente reac;ao entre os fatos. Nesse escopo, a insatisfac;ao 

publica tern como respostas a promessa de criac;ao de novas unidades, aumento de 

efetivos, criac;ao de novos servic;os, enfim, tais respostas, apesar de producentes, 

apenas superam as crises naquele momenta. 

Ao que tudo indica, a sociedade civil, no decorrer do 3° milenio devera 

retomar como sua a questao da seguranc;a. Dia ap6s dia, vemos a seguranc;a 

privada ganhando espac;o atraves de guardas de valores, guarda escolar, vigilancia 

etc. Para SILVA (1994, p. 32), "a seguranc;a privada pode dar grande contribuic;ao a 
causa da seguranc;a em geral. Dai conclui-se ser salutar o esforc;o de regulamenta-

Ia". 

Nao se prega que o Estado deva abrir mao desse mister, afinal ele e o titular 

do dever de garantir a seguranc;a do individuo na comunidade, para que este possa 

desempenhar com tranqOilidade seu papel social. Portanto, cabe ao Estado instituir 

e aplicar uma politica de seguranc;a publica, nao devendo delega-la a particular. 

A ac;ao de policia ou de fazer policia, interagente e sinergica entre si e com os 

demais papeis sociais, converge para a tranqOilidade publica. Uma policia eficiente 

e eficaz e traduzida perante a sociedade atraves dos seus metodos de fazer policia 

(transparentes, legais, marais e eticos) e pelos resultados que alcanc;a. E a 

materializac;ao objetiva da seguranc;a publica diante da comunidade, de forma 

palpavel e concreta. lsso se faz refletir no lado subjetivo da ac;ao policia, tambem 

definido pela sensac;ao de seguranc;a que o cidadao sente, pois tern a convicc;ao de 

que a policia existe e o protege, por meio de uma ac;ao vigorosa e profissional. 



3 PLANEJAMENTO: FERRAMENTA DE DECISAO 

0 planejamento, no processo administrative, permite a fixac;ao dos objetivos e 

a evoluc;ao de uma organizac;ao. Existem diversas fontes e muitas divergencias 

quanta a terminologias, concepc;oes e conceituac;oes a respeito de planejamento. No 

inicio se pensava em Planejamento, Pianos, Programac;ao, e, em seguida, outros 

termos surgiram, como: Estrategia, Planejamento Estrategico, Administrac;ao 

Estrategica, Planejamento como Guia de Aprendizado, Planejamento Estrategico 

Participative. Muitos conceitos foram aprimorados ou ate mesmo excluidos por 

determinados autores, dando Iugar a outras formas, consideradas mais eficientes. 

Assim sendo, neste capitulo, trataremos da questao do planejamento e 

apresentaremos o conceito e as diversas propostas de planejamento com enfase no 

processo de planejamento participative, seus elementos e formulac;ao de estrategias. 

3.1 ENTENDENDO 0 PLANEJAMENTO 

Embora a visao e a conceituac;ao de planejamento nao tenham sido 

consideradas com maior atenc;ao e rigor cientifico, o planejamento ja existia na 

antiguidade em termos praticos, basta que se vejam as grandes construc;oes e 

inventos da epoca. A evoluc;ao permitiu o rigor cientifico, e o planejamento passou a 

fazer parte do dia-a-da das organizac;oes publicas e privadas. 

Desde que foi introduzido, ate nossos dias, o planejamento tern tornado 

diversas formas. Essas modificac;oes foram surgindo na medida em que criticas 

eram feitas aos velhos conceitos. Dessa forma, levando em considerac;ao que os 

ambientes externo e interne das organizac;oes se alteram com o passar dos tempos, 

faz-se necessaria uma reavaliac;ao constante dos paradigmas que sustentam sua 

conduta. 

Hoje, fala-se do planejamento em tres dimensoes: o estrategico, o tatico e o 

operacional. Na visao de DRUCKER (1977) apud GENEROSO (2005, p.02), o 

planejamento estrategico "e urn processo continuo, sistematico, organizado e capaz 

de prever o futuro, de maneira a tamar decisoes que minimizem riscos". 
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OLIVEIRA (1993), por sua vez, ensina que o planejamento tatico e 

desenvolvido a partir dos niveis organizacionais inferiores, com a finalidade de 

utilizar, eficientemente, os recursos disponiveis para o atendimento dos objetivos 

propostos. "0 Planejamento Tatico tern por objetivo otimizar determinada area de 

resultado e nao a empresa como um todo" (OLIVEIRA, 1993: 38). 

0 autor acima tambem explica que o planejamento operacional corresponde a 

urn conjunto de partes do planejamento tatico. Cada um dos planejamentos 

operacionais, segundo Oliveira (1993: 39), deve canter com detalhes: 

- Os recursos necessaries para o seu desenvolvimento e implantac;ao; 
- Os procedimentos basicos a serem adotados; 
- Os produtos ou resultados finais esperados; 
- Os prazos estabelecidos e; 
- Os responsaveis pela sua execuc;ao e implantac;ao. 

TONI (2004), por sua vez, tentando diferenciar planejamento estrategico, 

planejamento tatico e planejamento operacional, ensina que a diferenga principal 

que existe entre os tres e o fator tempo. 0 estrategico ocupa-se das grandes 

questoes e requer visao de futuro, pois cuida do que se deseja que acontega nos 

pr6ximos anos. 0 tatico interpreta as decisoes estrategicas e traga pianos concretos 

a serem aplicados nos pr6ximos meses, ou um ano, no maximo. 0 operacional 

desdobra a tatica em agoes do cotidiano. 

0 processo de planejamento, portanto, diz respeito a um conjunto de 

principios te6ricos, procedimentos metodol6gicos e tecnicas de grupo que podem 

ser aplicados a qualquer tipo de organizagao social que demanda um objetivo, que 

persegue uma mudanga situacional futura. 0 planejamento nao trata apenas das 

decisoes sabre o futuro, mas questiona principalmente qual e o futuro de nossas 

decisoes. 

A partir dessa ideia, ao redefinir o trabalho do planejador, as empresas devem 

reconhecer melhor a diferenga entre o planejar convencional e o pensamento 

estrategico (aquele que envolve criatividade e intuigao), trabalhando seus objetivos 

de forma que eles girem nao em torno de apresentar as perguntas certas, mas de 

buscar as respostas certas. 
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3.2 PLANEJAMENTO: GUIA DE APRENDIZADO 

De acordo com STARKEY (1997) apud GRACIOSO (2005, p. 5), "o 

aprendizado esta associado a capacidade de transformagao continua, baseado no 

desenvolvimento individual e organizacional ( ... ) o aprendizado individual gera o 

aprendizado organizacional". 

As caracteristicas basicas do planejamento como guia de aprendizado, 

segundo aquele autor sao: aprendizado continuo, mudanga organizacional, 

questionamento da visao hierarquica do modelo do lider poderoso e carismatico, 

autodesenvolvimento, organizagao em continua transformagao. 

0 aprendizado institucional efetivo, continuo, de alto nivel e decorrente da 

mudanga na corporagao e pre-requisite para o sucesso da corporagao. 0 processo 

de aprendizado faz com que as pessoas mudem seus pr6prios modelos mentais e 

construam urn modelo comum enquanto conversam. 

Embora esse tipo de planejamento desperte em muitas pessoas o falso 

enfoque de administragao liberal, o processo se propoe basicamente na difusao das 

sugestoes e na analise de relevancia e conjugagao dos esforgos. 0 sucesso deste 

tipo de planejamento esta associado ao sistema de acompanhamento, no qual a 

administragao pode avaliar o que se realiza em relagao ao que se havia planejado. 

3.3 0 PLANEJAMENTO ESTRATEGICO SITUACIONAL (PES) 

lndependentemente do estagio de desenvolvimento de uma organizagao, as 

empresas passam a empregar, para resolver os seus problemas tecnico

economicos, o planejamento estrategico, que compreende a "analise racional das 

oportunidades oferecidas pelo meio, dos pontos fortes e fracas das empresas e da 

escolha de urn modo de compatibilizar a estrategica entre dois extremes, para que 

se possa satisfazer do melhor modo possivel os objetivos da empresa". (ANSOFF; 

DECLERK; HAYES, 1987, p. 15) 

TONI (2004) ensina que o PES e urn metoda que pressupoe constante 

adaptagao a cada situagao concreta onde e aplicado. Entretanto, os principais 

mementos tendem a utilizar instrumentos metodol6gicos parecidos. Em sintese, sao 
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trabalhados nesta ordem: momento explicative, momento operacional e momento 

estrategico, momento tatico-operacional. 

a) Momento Explicativo (substitui o antigo "diagn6stico"): analise do ator 

que planeja (limites e potencialidades, ambiente interno e externo), identificac;ao e 

selec;ao de problemas estrategicos, montar os fluxos de explicac;ao dos problemas 

com as cadeias causais respectivas, selec;ao das causas fundamentais - chamadas 

de nos criticos como centros praticos de ac;ao, construc;ao da arvore de resultados a 

partir de uma situac;ao-objetivo definida pelo grupo. 

b) Momento Operacional: desenhar ac;oes ou projetos concretos sobre cada 

n6 critico- as chamadas operac;oes do plano, definir para cada operac;ao necessaria 

os recursos necessaries, os produtos esperados e os resultados previstos, construir 

cenarios possiveis onde o plano sera executado, analisar a trajet6ria do conjunto 

das operac;oes em cada cenarios e - a partir disto - tentar diminuir a vulnerabilidade 

do plano. 

c) Momento Estrategico: analisar os atores sociais envolvidos no plano, 

seus interesses, motivac;oes e poder em cada uma das Operac;oes previstas e 

cenarios imaginados, definir a melhor estrategia possivel para cada trajet6ria 

trac;ada, estabelecer urn programa direcional para o plano, construir viabilidade 

estrategica para atingir a situac;ao-objetivo. 

d) Momento Tatico-Operacional (sistema de gestao) - debate sobre as 

formas organizativas, a cultura organizacional e o modus operandi da organizac;ao 

de modo a garantir a execuc;ao do plano. Neste momento, devem ser encaminhados 

os seguintes temas: funcionamento da agenda da direc;ao, sistema de prestac;ao de 

contas, participac;ao dos envolvidos, gerenciamento do cotidiano, sala de situac;oes e 

analise sistematica da conjuntura. 

0 metodo do planejamento estrategico e situacional e antes de tudo urn 

potente enfoque metodol6gico, com alguns principios e visoes filos6ficas sobre a 

produc;ao social, a liberdade humana e o papel dos governos, governante e 

governados. A analise de problemas, a identificac;ao de cenarios, a visualizac;ao de 

outros atores sociais, a enfase na analise estrategica sao elementos fundamentais e 

diferenciadores do PES em relac;ao a outros metodos de planejamento. 

0 metodo tern particular validade e excepcionalidade de resultados, no setor 

publico onde a presenc;a de problemas verdadeiramente complexes e mal

estruturados compoem o cenario dominante. Alem disso, o PES, ao contrario de 
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outros metodos ditos "estrategicos", assume como dominante na analise estrategica 

as questoes relativas as relagoes de poder entre atores sociais, isto e, a variavel 

polftica preside a elaboragao da viabilidade e vulnerabilidade do plano. Esta e uma 

vantagem metodol6gica vital para usa em organizagoes publicas onde estas 

questoes fazem parte indissociavel da produgao de politicas publicas e do 

relacionamento entre staff polftico-dirigente e quadro de funcionarios permanentes. 

3.4 ELEMENTOS DE PLANEJAMENTO 

Como elementos de planejamento, TONI (2005) destaca o Neg6cio, Missao e 

a Visao, que, por sua vez, tern a finalidade de proporcionar a empresa a nogao de 

diregao, prop6sito e imagem da posigao futura que a empresa pretende alcangar. 

0 Neg6cio de uma organizagao e a orientagao especifica de sua atividade 

empresarial, aquila que ela explora para atender a necessidade do cliente. Para 

Cunha (1998) apud TONI (2005, p. 2), o neg6cio "define os setores onde a 

organizagao atua ou pretende atuar". A definigao do neg6cio e necessaria para que 

todos os integrantes da empresa tenham visao e compreensao comum, da diregao 

dos esforgos e dos investimentos. 

0 autor acima explica que a Missao da empresa relaciona o neg6cio com a 

possibilidade de satisfazer alguma necessidade do meio ambiente da empresa alem 

de orientar e delimitar a agao da empresa, definindo o que ela se propoe a fazer. 

Exprime a razao de sua existencia. 

Visao de futuro e a imagem de urn estado futuro desejado pela organizagao e 

que implica a maxima satisfagao dos clientes. BORNHOLDT (1997) apud TONI 

(2005) salienta que, em geral, a visao corresponde a maior expectativa da empresa 

e esta em muito dos sonhos dos empreendedores, mas adverte que a visao deve ser 

urn sonho realista. 

A analise do ambiente externo possibilita a organizagao identificar as 

ameagas e as oportunidades que mais a influenciam neste ambiente durante sua 

trajet6ria, bern como a transformagao pela qual passaram em beneficia da empresa. 

0 mesmo ocorre com o ambiente interno, s6 que, nesse caso, a empresa deve 

identificar seus pontos fracas, neutros e fortes com o intuito de melhorar as 

condigoes internas. 
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Para FORTES (2000) a ac;ao de planejar pressupoe seis pontos basicos: 

a) Objetividade - origina todas as outras tarefas, sendo a primeira analise 

daquilo que se quer, de acordo com os objetivos gerais da empresa; 

b) Exequibilidade - possibilidade de se fazer, conjugando o born sensa 

auxiliado pela informac;ao, envolvendo a pesquisa e as discussoes com os grupos; 

c) precisao - o somat6rio dos resultados anteriores fornece as parametres 

dos resultados concretes do planejamento, medindo o produto final; 

d) Unidade - e 0 fator determinante entre OS componentes do planejamento, 

que faz com que suas etapas se identifiquem com as caracteristicas do proprio 

planejamento, quando as suas varias atividades devem estar voltadas para a 

unidade, mantendo o equilibria; flexibilidade: permite a equipe de planejamento 

movimentar-se em diversas areas e, sendo flexivel, e adaptavel para se lidar com 

fatores nao padronizados; 

e) Sintese e especificidade - resultado final do que foi realizado, 

demonstrando as soluc;oes ou medidas recomendadas. 

3.5 EQUiVOCOS COMUNS SOBRE 0 CONCEITO E A PRATICA DO 

PLANEJAMENTO 

Urn planejamento mal elaborado ou mal executado gera descredito 

institucional, favorecendo o aparecimento de criticas contundentes, como abaixo 

passaremos a citar: 

a) Planejar e uma coisa, fazer e outra - frase utilizada com frequencia para 

tentar minimizar ou ridicularizar o esforc;o de planejamento na organizac;ao de 

sistemas. Esta visao surge normalmente em contextos institucionais que tern 

precario ou nenhum planejamento, opoe processes supostamente antagonicos mas 

que, na verdade, sao parte de urn unico momenta, e na ac;ao concreta que o plano 

se decide e prova sua importancia. 

b) 0 planejamento engessa a organiza~ao - ao inves da decisao 

meramente intuitiva e loterica, da administrac;ao do dia-a-dia, estabelecem-se 

criterios, metas, objetivos, diretrizes de Iongo prazo, enfim, o planejamento e urn 

exercicio sistematico de antecipac;ao do futuro e e intensive em gestao. 
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A critica ao Planejamento como uma "camisa-de-forc;a" normalmente surge 

das organizac;oes que perdem a base clientelistica ou corporativa quando sistemas 

de planejamento participative sao implantados. Uma organizac;ao que pensa e 

planeja estrategicamente cria condit;6es para o surgimento da lideranc;a baseada na 

democracia interna e na delegac;ao de autoridade. 

c) 0 Planejamento e urn rito formal, falado em c6digo e desprovido de 

substancia - este preconceito esta muito associado com o proprio elitismo 

intelectual que o planejamento tradicional e seus defensores construiram ao Iongo 

de decadas venerando modelos abstratos e inuteis. Neste caso sera sempre 

verdade o ditado que diz ser o improviso sempre preferivel ao planejamento malfeito, 

isto e, burocratico, formalista. 

d) 0 planejamento e obra de pura tecnica, deve ser neutro - e evidente 

que os planejadores devem ter conhecimento tecnico minima sabre o que planejam. 

Tais conhecimentos podem ser apreendidos de forma padrao e uniforme, estao 

acumulados historicamente nos mais diversos setores do conhecimento humano. 

No setor publico especialmente, seria um suicidio "planejado" fazer pianos 

sem incluir as variaveis de poder e da politica na sua concepc;ao e execuc;ao. Nao 

existe planejamento neutro, pelo simples fato de que planejar e priorizar e resolver 

problemas, e isto pressupoe uma determinada visao-de-mundo, concepc;ao de 

Estado, de organizac;ao social e assim por diante. Planejar estrategicamente, 

implica, necessariamente, em manipular variaveis politicas, em situac;oes de poder 

compartilhado, quando os "outros" tambem planejam e formulam estrategias. 0 

planejamento que se diz meramente tecnico na verdade resulta em simples 

adivinhac;ao e charlatanismo intelectual. 

3.6 CARACTERiSTICAS DESEJAVEIS DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO 

Atualmente, considerando a importancia do planejamento dentro das 

organizac;oes, torna-se necessaria a apresentac;ao, a descric;ao e a analise das 

caracteristicas desejaveis no processo de planejamento. Dentre essas 

caracteristicas GRACIOSO (2005) destaca a rapidez, a simplicidade, o 

comprometimento, a intuic;ao, a criatividade e a promoc;ao de mudanc;as. 
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a) Rapidez e antecipa~ao - no sentido de ser realizado rapidamente, e 

importante que o processo de planejamento produza resultados de forma rapida e 

eficaz. 

Enquanto o individuo se encontra em seu estado passive, sem se relacionar 

com novas informac;oes, responsabilidades, contextos e paradigmas, sua taxa de 

aprendizado sera baixa e se mantera assim ate que seja articulada alguma mudanc;a 

em seu estado. 

A partir do memento em que ele se depara com novas informac;oes, a sua 

taxa de aprendizado comec;a a aumentar. 0 desafio, portanto, estimula o 

aprendizado rapido e faz com que individuos e grupos demandem competencia, 

reflexao e transformac;ao. 

b) Simplicidade - as organizac;oes encontram dificuldades em compreender 

tanto os diversos grupos existentes, quanto os pr6prios individuos. Assim, faz-se 

necessaria o uso de modelos que consigam entender e interpretar tais 

comportamentos de uma forma mais simples. 

c) Comprometimento - para que as empresas progridam e precise mais do 

que urn planejamento estrategico bern delineado. E necessaria que haja 

comprometimento por parte de todos os membros da organizac;ao. Para que isso 

ocorra, e precise ter empregados que se preocupem e que tenham urn vinculo 

emocional forte com a organizac;ao. 

d) lntui~ao e criatividade - para SENGE (1 990) apud GRACIOSO (2005), a 

racionalidade excessiva e sozinha nao tern alcanc;ado grandes resultados. A 

intuic;ao, atualmente, tern tido grande aceitac;ao no campo administrative. Diante de 

problemas complexes, gerentes tern aderido a resoluc;ao intuitiva. 

e) Promo~ao de mudan~as - promover mudanc;as nas organizac;oes e nas 

pessoas que atuam dentro delas provavelmente constitui urn dos assuntos mais 

abordados nos ultimos tempos. Mas as dificuldades na implementac;ao de novas 

ideias, sonhos, crenc;as, visoes e desejos geralmente nao tern sido consideradas 

suficientemente. 

Urn processo de mudanc;a organizacional implica transformac;oes duradouras 

e continuas que alterem o desempenho, os relacionamentos internes e externos, os 

processes, os produtos, a coordenac;ao e a integrac;ao atraves dos quais os recursos 

sao canalizados. 
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3.7 PALAVRAS ULTIMAS ACERCA DO PLANEJAMENTO 

Quante ao conceito de planejamento, de forma geral, cabe ressaltar sua 

importancia e transformac;ao ao Iongo do tempo. A importancia se deve as 

contribuic;oes e as facilidades proporcionadas pelo mesmo no contexte empresarial, 

possibilitando a organizac;ao urn maior desenvolvimento, atraves da definic;ao clara e 

objetiva e do estabelecimento de linhas de ac;ao eficientes. A transformac;ao dos 

conceitos de planejamento caracteriza-se pelo aprimoramento positive do proprio 

conceito. 

Embora muitos sejam os enfoques, cada qual apresentando inumeras 

vantagens e desvantagens, este trabalho busca apresentar o Planejamento 

Estrategico atraves do aspecto participative. 

Embora, muitos autores nao adotem a terminologia "Pianejamento Estrategico 

Participative", eles argumentam, em seus discursos, a relevancia da participac;ao de 

todos os integrantes no processo de tomada de decisao da empresa. 

0 planejamento desempenha urn papel de relevancia para a sociedade. 

Mesmo levando-se em conta as criticas, nao se pode deixar de avaliar sua 

importancia, quando adequadamente aplicado. 



4 SERVICO DE INTELIGENCIA: A INFORMACAO A SERVICO DA 

SEGURANCA PUBLICA 

KUCZYNSKI (2004), ao abordar a origem do servi9o de inteligemcia, 

rememora personagens biblicos que utilizaram espioes para coletar informa96es, 

dentre eles, Moises, Josue e ate os fara6s egipcios. Destacou, ainda, o nao menos 

celebre Sun Tzu que se tornou notavel por meio de sua obra A arte da guerra, cujas 

maximas ainda hoje sao utilizadas em varios campos do conhecimento humano. 

Neste ponto, e importante lembrar que Sun Tzu tra9ou uma doutrina de 

informa96es fundamentada no triplice aspecto de uso das informa96es, ou seja, 

como conhecimento, como organiza9ao e como atividade. 

Acerca da evolu9ao do servi9o de inteligencia, KUCZYNSKI (2004) passa 

pela ldade Media, quando cita BELISARIO, o qual se utilizava largamente da 

informa9ao; Tomas de Aquino, o qual determina a posi9ao do homem de 

informa96es, que e a do realismo moderado, valorizando a razao pratica, a qual se 

distingue do intelecto especulativo pelo fim pratico ou a9ao que exige o 

conhecimento verdadeiro. 

Ao adentrar na ldade Moderna, o autor acima mostra que as informa96es 

aparecem organizadas em departamentos que se tornam mais complexes a medida 

que evoluem as tecnicas e a ciencia, porque o homem passou a dispor de meios de 

comunica96es mais eficazes, e cita o exemplo celebre de uso da informa9ao no 

campo economico, ou seja, o da Casa Bancaria de Rothschild em 1815 e em 1865, 

quando a venda de a96es deu ao governo ingles o controle absolute da Companhia 

do Canal de Suez. 

Essa evolu9ao cresceu, principalmente, depois da primeira organiza9ao de 

urn servi9o profissional de informa96es por parte de Sir. Francis Walsingham, Chefe 

de Espionagem de Elizabeth I. A partir dai surgem grandes organiza96es, como a 

Cia, BIS, Massad, KGB e outras cujas atua96es se mostraram visiveis no periodo 

p6s-guerra, cujo uso das informa96es provocaram mudan9as no equilibria politico. 
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4.1 ATIVIDADE DE INTELIGENCIA NO CENARIO BRASILEIRO 

No Brasil, a atividade de inteligencia e tambem denominada de atividade de 

informa9ao e tern sua regulamenta9ao legal com o Decreta n° 17.999, de 29 de 

novembro de 1927, que cria o Conselho de Defesa Nacional, o qual fica 

encarregado de coordenar informa96es relativas a defesa do Brasil. 0 Conselho 

tinha como missao "coordenar a produ9ao de conhecimentos sabre quest6es de 

ordem financeira, economica, belica e marais referentes a defesa da patria" 

(KUCZINSKI, 2004, p. 65). 

0 segundo passo de relevancia hist6rica foi dado com a cria9ao do Servi9o 

Federal de lnforma96es (SFICI), por meio do Decreta-lei n°. 9.775-A, de 06 de 

setembro de 1946, a qual cabia superintender e coordenar as atividades de 

informa96es que interessassem a seguran9a nacional. 

Com a instabilidade politica e a conseqOente interven9ao militar no processo 

politico nacional a partir de mar9o de 1964, extingue-se a SFICI e cria-se, por meio 

da Lei n° 4.341, de 13 de junho de 1964, o Servi9o Nacional de lnforma96es (SNI), 

com as mesmas atribui96es do 6rgao ao qual sucedeu, incrementando-se apenas a 

atividade de Contra-lnforma96es. 

A partir de 1971, e criada a Escola Nacional de lnforma96es e a formula9ao 

de doutrina de carater nacional. Com a redemocratiza9ao do pais, extingue-se o SNI 

e cria-se, no governo de Fernando Collar de Melo, a Secretaria de Assuntos 

Estrategicos (SAE). A Subsecretaria de lnteligencia (SSI) foi criada no governo de 

ltamar Franco e fazia parte da SAE e, a partir de 1996, vinculou-se a Casa Militar da 

Presidencia da Republica. 

Com a Medida Provis6ria n° 813, de 1° de janeiro de 1995, o Presidente da 

Republica, Fernando Henrique Cardoso, autoriza o Poder Executive a criar a 

Agencia Brasileira de lnforma96es (ABIN), autarquia federal vinculada a presidencia 

da republica com a missao de planejar e executar atividades de natureza 

permanente, relativas ao levantamento, coleta e analise de informa96es 

estrategicas, alem de realizar atividades de contra-informa9ao, tudo com vistas a 
seguran9a do Estado e da sociedade. 

Somente com a promulga9ao da Lei n° 9.883 de 11 de novembro de 1999, e 

que a ABIN e oficialmente criada, e institui-se o Sistema Brasileiro de lnteligencia 
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(SISBIN), cujo projeto havia sido encaminhado ao Congresso Nacional desde 19 de 

setembro de 1997. 

Na visao de ROMEU (2005), o designativo "informayao" se desgastou em 

decorrencia do periodo de exceyao pelo qual o pais passou. Dai porque, a 

terminologia "inteligencia" vern substituindo o termo lnformayao em decorremcia de 

sua abrangencia conceitual mais ampla e que passa a se constituir num instrumento 

de apoio a formulayao das polfticas publicas do Estado e nao apenas como 6rgao de 

levantamento de informayoes. 

Assim sendo, a lnteligencia passou a ser definida por varios te6ricos, dentre 

os quais citamos CEPIK (2003, p. 27), que a entende como "toda informayao 

coletada, organizada ou analisada para atender as demandas de urn tomador de 

decisoes qualquer". 

4.2 ATIVIDADE DE INTELIGENCIA NAS POLiCIAS MILITARES 

De acordo com a ABIN, a atividade de lnteligencia Policial, 

... desenvolvida pelos organismos de lntelig€mcia, constituindo o exercicio sistematico de 
ac;Oes especializadas orientadas para a produc;ao e salvaguarda de conhecimentos, tendo em 
vista assessorar os comandantes, nos respectivos niveis e areas de atribuic;ao, para o 
planejamento, execuc;ao e acompanhamento de suas atividades de Seguranc;a Publica 
(KUCZINSKI, 2004, p. 68). 

0 conceito acima nos remete aos organismos de inteligencia, os quais sao 

entendidos como qualquer 6rgao que integre ou ap6ie urn sistema de inteligencia, 

praticando, por meio de profissionais, atividades de inteligencia. 

Ainda no ambito da seguranc;a publica Costa (1998, p. 8), define a atividade de inteligencia 
como o exercfcio permanente de ac;Oes especializadas, orientadas, basicamente para a 
produc;ao de conhecimentos necessaries a decisao, ao planejamento e a execuc;ao de uma 
polftica e a salvaguarda contra ac;Oes adversas. 

Esses conceitos permitem inferir que a atividade de inteligencia e de 

assessoria, pois visa a fornecer subsidios para que o comandante possa decidir 

melhor. Tern caracteristica permanente, pois o processo decis6rio e constante na 

funyao de comando. Ademais e desenvolvida com metodologia propria, visto que 

sao ayoes especializadas. 
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ROMEU (2005) ensina que existe o chamado Cicio de lnteligencia, que se 

inicia com a necessidade do usuario por meio do requerimento da autoridade, segue 

para o planejamento, o gerenciamento dos meios tecnicos de coleta, para a coleta a 

partir de fontes singulares, o processamento, a analise das informa96es obtidas, a 

produ9ao de relat6rios, informes e estudos. Finalmente, parte-se para a 

dissemina9ao dos produtos, o consumo palos usuarios e a avalia9ao. 

Esse ciclo se inicia em tres situa96es. Na primeira, procura-se atender a um 

Plano de lnteligencia em que sao tra9ados os documentos que a organiza<fao deve 

produzir. A segunda se da quando o usuario aciona a organiza<fao, e, por fim, 

quando a propria 01 faz uma a9ao proativa, elaborando, por iniciativa, o 

conhecimento para o usuario (ROMEU, 2005). 

A atividade de inteligencia se desdobra em dois ramos: uma que produz 

conhecimento 1 e outra que produz contra-inteligenci,a salvaguardando o 

conhecimento produzido. As duas estao indissoluvelmente ligadas, pois se 

constituem em partes de um todo. Vejamos, na figura abaixo, a diferen9a entre 

inteligencia e contra inteligencia. 

FIGURA 1 - DIFERENQA ENTRE INTELIGENCIA E CONTRA INTELIGENCIA 

do 

Usuario 

Fonte: Adaptado de KUCZYNSKI (2004, p. 72) 
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A salvaguarda procura garantir a inviolabilidade dos conhecimentos, a 

garantia do sigilo, da integridade e do uso oportuno, por meio de medidas de 

prevengao, obstrugao, detecgao e neutralizagao de agoes adversas de qualquer 

natureza. 

A Contra-lnteligencia, como atividade de protegao do conhecimento, utiliza 

medidas de seguran<;a organica e operagoes de inteligencia em suas atividades 

como abaixo se demonstra: 

a) Seguranc;a organica- sao medidas preventivas e obstrutivas de adversas 

e se desdobra em agoes como a Salvaguarda Direta (seguranga do pessoal, da 

documentagao, do material e das comunicagoes), e a Salvaguarda lndireta 

(seguran<;a de areas) e que se traduzem no impedimenta de infiltragao no 

recrutamento e instrugao ou do furta de fotografias ou de destruigao de documentos 

etc. 

sen do 

b) Operac;oes de inteligimcia- definida por KUCZYNSKI (2004, p. 73) como 

... a con junto de at;Oes de busca com o emprego de tecnicas operacionais e meios 
especializados, planejada e executada com vistas a obtent;ao de dados negados de interesse 
dos trabalhos desenvolvidos pela atividade de inteligemcia, bem como a neutralizat;ao das 
tentativas adversas de busca, e o auxilio a produt;ao e salvaguarda do conhecimento, em 
vista o atendimento de seus usuaries. 

0 autor acima explica que a busca se divide em sistematica e explorat6ria. No 

primeiro caso, tern por caracteristica ser continua, com fluxo de dados constante. No 

segundo, temos a eventualidade como caracteristica principal, e produz dados 

especificos sabre urn determinado assunto. 

A decisao e decorrencia de uma sequencia de agoes que o comandante deve 

adotar e que se resume no processo decis6rio, o qual e definido como "a 

sistematizagao 16gica de procedimentos executados em uma organizagao, com a 

finalidade de permitir a escolha racional de uma linha-de-agao entre varias que 

conduza a concretizagao eficaz de seus objetivos" (KUCZYNSKI, 2004, p. 88) 

1 Conhecimento e a representa<;ao de um fato au situat;ao reais au hipoteticos de interesse da 
atividade de inteligencia. 
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FIGURA 2- FORMAQAO DO PROCESSO DECISORIO 

A figura acima mostra as tres fases do planejamento. Na primeira, tem-se a 

tomada de decisao, responsabilidade do comandante, que consists em selecionar 

uma linha de aQao que permita cumprir a missao ou atingir os objetivos traQados. Na 

segunda, adota-se a preparaQao dos pianos e ordens que irao formatar a execuQao 

das ordens do comandante. A ultima fase e aquela destinada ao cumprimento da 

missao, daf por que deve ser acompanhada por todos os envolvidos (KUCZI NSKI, 

2004). 

4.3 A PRODUQAO DO CONHECIMENTO 

A atividade de inteligencia busca produzir conhecimentos, os quais podem ser 

dos seguintes tipos: informe, informaQao, apreciaQao e estimativa, e que se 

diferenciam pelo estado da mente perante a verdade, da complexidade do trabalho 

mental ou do fato ou situaQao, como se demonstra no quadro abaixo: 
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QUADRO 1 - TIPOS DE CONHECIMENTO 

TIPO I FATOR DE I 

IN FORMACAO APRECIACAO _ INFORME ESTIMATIVA 
DIFERENCIACAO : 

I 

lgnorancia 

Estados da mente Duvida 

perante a verdade Opiniao Sim Sim Sim 

Certeza Sim 

ldeia 
Complexidade do 

Jufzo Sim 
trabalho mental 

Raciocfnio Sim Sim 

Passado Sim Sim 

Fato ou situagao Presents Sim Sim 

Futuro Sim 

Fonte: Adaptado de KUCZYNSKI (2004, p. 94) 

0 conhecimento e produzido por um 6rgao de informagao em razao de um 

plano de inteligencia, observando-se a oportunidade com que deve ser produzido; 

em razao de urn estfmulo externo especffico ou por sua propria iniciativa. 

Nessa produgao, deve se levar em conta uma metodologia propria que 

consists de cinco fases: planejamento, reuniao, analise e sfntese, interpretagao e 

formalizagao e difusao. Ao final dessas fases faz-se necessaria a avaliagao dos 

dados, a fim de aferir-se a credibilidade que lhe pode se atribufda e e feita por quem 

primeiro recebe o dado no orgao de inteligencia. Ela compreende o julgamento da 

fonte, do conteudo, bern como a determinagao do grau de credibilidade do dado. 

No julgamento da fonte, temos o seu grau de idoneidade, o qual e 
considerada sob o trfplice aspecto: autenticidade, confianga e competencia. No 

julgamento do conteudo, considera-se o dado sob os aspectos de semelhanga, 

coerencia e compatibilidade. Apos essas fases, o profissional de informag6es tera 

condigao de determinar o grau de credibilidade do dado, conduzindo a 

transformagao dele em conhecimento do tipo lnforme. 

Para buscar ou coletar informag6es, sao utilizadas tecnicas operacionais 

como a observagao, a memorizagao, a descrigao, o reconhecimento, a est6ria 
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cobertura, o disfarce, a entrada, o recrutamento, a infiltrac;ao, a fotografia, a 

entrevista, a comunicac;ao sigilosa e a vigilancia. 

A observac;ao e o exame minucioso das pessoas e do ambiente, por meio da 

maxima utilizac;ao dos sentidos. Pela memorizac;ao temos a retenc;ao de fatos 

atraves de recursos como a atenc;ao, o interesse e a necessidade. A descric;ao eo 

metodo pelo qual se descreve as observac;oes pessoais de urn fato ou as 

impressoes relatadas por outra pessoa. Com o reconhecimento, temos a 

identificac;ao do ambiente e das pessoas. A est6ria cobertura procura dar uma 

identidade para proteger uma pessoa, instalac;oes ou organizac;oes, visando 

dissimular e proteger os verdadeiros prop6sitos ou ac;oes. No disfarce, visa-se a 

dificultar o reconhecimento de uma pessoa. A entrada e a tecnica de obter dados 

protegidos por mecanismos fechados, sem deixar vestigios. No recrutamento se 

convence ou persuade uma pessoa nao pertencente a organizac;ao de intelig€mcia a 

trabalhar em beneficia dela (KUCZYNSKI, 2004). 

A vigilancia e uma tecnica que consiste em manter sob observac;ao pessoas, 

objetos, areas ou instalac;oes, e se subdivide em tres tipos: fixa, m6vel a pe, m6vel 

motorizada. 

4.4 DOCUMENTOS DE INTELIGENCIA 

0 sistema de informac;ao utiliza determinados tipos de documentos que lhe 

sao pr6prios e peculiares, quais sejam: ordem de busca, pedido de busca, relat6rio 

de inteligencia, relat6rio de missao, comunicado e encaminhamento, e que recebem 

classificac;ao de: ultra-secreta, secreta, confidencial e reservado. Abaixo citaremos 

as caracteristicas desses documentos. 

a) ordem de busca - e utilizado pelo Chefe do 6rgao de inteligencia para 

determinar a seus agentes a busca de dados no campo operacional. 

b) pedido de busca - e urn pedido de conhecimento de dados feito por urn 

6rgao a outro, ambos de inteligencia. 

c) relat6rio de inteligencia - e usado nas ligac;oes entre os 6rgaos de 

inteligencia e procura responder a questoes do tipo: o que?, onde?, quando? quem? 
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d) relat6rio de missao - e usado pelo agente empregado no campo 

operacional e se destina a passar a chefia do 6rgao os conhecimentos adquiridos 

por meio da execuc;:ao de uma missao. 

4.5 A INTELIGENCIA COMO INSTRUMENTO DE PRESERVACAO DA ORDEM 

PUBLICA 

A preservac;:ao da "ordem publica implica uma atividade constante de 

policiamento preventivo e, eventualmente, repressivo. A marginalidade cresce e o 

modus operandi se torna cada vez mais ousado, dai a necessidade, dentre outros 

fatores, do uso de informac;:oes no processo decis6rio voltado a seguranc;:a publica. 

Em outras palavras, fica a sabia lic;:ao de Sun Tzu, citado por COSTA (1998, p. 15) 

ao afirmar que: "Se conhecemos o inimigo e a n6s mesmos, nao precisamos temer o 

resultado de cern batalhas. Se nos conhecemos, mas nao ao inimigo, para cada 

vit6ria, sofreremos uma derrota. Se nao nos conhecemos e nem ao inimigo, seremos 

sempre derrotados". 

4.6 POLICIAMENTO VELADO 

0 policiamento velado e uma atividade de apoio ao policiamento ostensivo 

realizada por policiais-militares a paisana com vistas a preservac;:ao da ordem 

publica. Utiliza caracteristicas, principios e variaveis pr6prias e, se 

convenientemente empregada, nao se constitui em desvio de finalidade 

constitucional para as atividades da Policia Militar. 

Trata-se de urn esforc;:o adicional de busca de dados cujo objetivo e a 

obtenc;:ao de informac;:oes operacionais que possibilitem o emprego racional e 

eficiente do policiamento ostensivo, fornecendo conhecimentos importantes sabre a 

area de atuac;:ao das frac;:oes policiais, como: marginais que nela atuem, crimes e 

contravenc;:oes mais comuns, dentre outras de interesse operacional. 

Resta clara que a correta utilizac;:ao do policiamento velado implica o uso dos 

seguintes principios: 
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a) oportunidade: a informac;ao s6 tern validade se for oportuna, dar o motive 

para ser repassada, de imediato, ao comandante da OPM, para que ele melhor 

aproveite em sua decisao. 

b) objetividade: a busca de informac;oes deve seguir objetivos previamente 

determinados, a fim de que o agente possa saber exatamente que tipo de 

informac;ao deve obter. 

c) imparcialidade: o agente nao deve imprimir opinioes pessoais em seus 

dados. A informac;ao deve ser imparcial e desapaixonada. 

d) seguranc;a: a informac;ao s6 deve ser repassada para quem a ela possa 

ter acesso. 

e) amplitude: a informac;ao deve ser a mais completa possivel; deve, 

portanto, abranger tudo o que se relaciona com o fato ou situac;ao que descreve. 

f) controle: as ac;oes devem ser executadas sob acompanhamento. 0 policial 

deve entender que faz parte de uma equipe e que, portanto, nao age sozinho. 

4.7 POLICIAL OSTENSIVO X POLICIAL VELADO 

A atividade de inteligencia difere da atividade de policiamento ostensive, dai 

por que urn born policial pode nao ser urn born agente de inteligencia. Este necessita 

de requisites fisicos, intelectuais e morais capazes de orienta-le ao cumprimento de 

sua missao especial, dentre os quais citamos: raciocinio rapido, capacidade de 

memorizac;ao e observac;ao, analise e deduc;ao aguc;adas, disciplina intelectual, 

autodominio, imaginac;ao criadora, tenacidade, firmeza de atitude e honestidade. 

4.8 A ATIVIDADE DE INTELIGENCIA A LUZ DA LEGISLA<;AO 

Neste t6pico, apresentaremos a legislac;ao que rege a materia referente a 
atividade de lnteligencia. Nao se trata de uma coletanea, mas de uma fonte de 

pesquisa para que os interessados no assunto possam aprofundar pesquisas no 

ambito legisferante, sem que signifique que o assunto se encontra esgotado. Outras 

leis, decretos e normas devem existir, contudo citamos aquelas que consideramos, 

no memento, mais uteis. 
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lniciaremos com a Constituic;ao Federal, que garante ao cidadao o acesso as 

informac;oes, como se depreende nos incisos XIV e XXXIII, art. S0
, in verbis: 

Art. 5°( ... ) 
XIV - e assegurado a todos o acesso a informac;:ao e resguardado o sigilo da fonte, quando 
necessaria ao exercicio profissional; 
XXXIII - todos tern direito a receber dos 6rgaos publicos informac;:oes de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo geral, que serao prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindivel a seguranc;:a da 
sociedade e do Estado. 

Por outro lado, a Lei n° 8.1S9, de 08 de janeiro de 1991, que dispoe sobre a 

politica nacional de arquivos publicos e privados, fornece esclarecimentos acerca do 

acesso e do sigilo dos documentos publicos, por meio dos arts. 22 a 2S, tendo sido 

regulamentada pelo Decreto n° 2.134, de 24 de janeiro de 1997, o qual dispoe sobre 

a categoria dos documentos publicos sigilosos e o acesso a eles, e conceitua termos 

utilizados na atividade de inteligencia, como: acesso, classificac;ao, credencial e 

outras. 

A Lei n° 9.S07, de 12 de novembro de 1997, denominada de lei do habeas 

data, tambem assegura o sigilo de todo registro ou banco de dados contendo 

informac;oes que sejam de uso privativo do 6rgao ou entidade produtora ou 

depositaria das informac;oes. 

ROMEU (200S), que trata do mesmo assunto, ensina que a doutrina juridica 

afirma que essa norma e inconstitucional, pois nao ampara os bens protegidos pelo 

art. S0
, inciso X da CF/88. Seguindo-se essa linha de raciocinio, somos impelidos a 

perceber que, com a operacionalizac;ao dessa lei, afeta-se ou poe-se em risco a 

propria democracia pela restric;ao dos direitos politicos do cidadao. 

Tambem nao podemos esquecer o esteio que amparou a doutrina dos 6rgaos 

de inteligencia brasileira, pautados no combate a subversao e neutralizac;ao dos 

adversarios politicos do Estado. 

Em 27 de dezembro de 2002, e editado o Decreto n° 4.SS3 que dispoe sobre 

a salvaguarda de dados, informac;oes, documentos e materiais sigilosos de interesse 

da seguranc;a da sociedade e do Est.ado, no ambito da administrac;ao publica 

federal. 

Finalmente, registramos o Decreto n° 2.910, de 29 de dezembro de 1998, que 

estabelece normas para a salvaguarda de documentos, materiais, areas e 

comunicac;oes de natureza sigilosa. 



5 PERCURSO METODOLOGICO E RESULTADO DA PESQUISA 

5.1 OBJETIVO DA PESQUISA 

Quanto a definigao da pesquisa, AKER & DAY apud BASTOS, (2003, p. 31) 

estabelecem que ela se caracteriza por tres componentes: o primeiro e o objetivo da 

pesquisa, o qual especifica a informagao desejada pelo responsavel de tomar 

decisoes. 0 segundo elemento compreende o desenvolvimento das hip6teses que 

sao, basicamente, respostas alternativas ao objetivo da pesquisa. A pesquisa, 

portanto, determina qual dessas respostas alternativas e correta. 0 terceiro 

componente e 0 alcance ou limites da pesquisa. 

Assim sendo, o objetivo geral deste trabalho monografico e analisar o 

desenvolvimento da Atividade de lnteligencia no 2° BPM e o uso das informagoes 

sensiveis na elaboragao do planejamento, com vistas a redugao da violencia e da 

criminalidade na cidade de Juazeiro do Norte-CE. 

Como objetivos especificos, foram tragados os seguintes: 

a) identificar a situagao em que se encontra estruturada a 2a Segao do 2° 

BPM em nivel de pessoal e material; 

b) analisar as agoes exercidas naquela Segao em relagao a seguranga 

publica; 

c) verificar se o Comandante do 2° BPM utiliza o conhecimento sensivel para 

a elaboragao do planejamento voltado a seguranga publica na cidade de Juazeiro do 

Norte. 

5.2 METODO 

A forma com a qual este objeto de pesquisa pode ser melhor compreendido 

diz respeito a relevante escolha do metodo, definido por LAKATOS & MARCONI 

(1985), como um conjunto de atividades sistematizadas e racionais que possibilitam 

alcangar o objeto configurado. 

CASTRO apud BASTOS (2003, p. 29) afirma que pelo menos, a priori, urn 

determinado problema admite uma multiplicidade de metodos de tratamento. 



33 

Portanto, nao se pode, em geral, falar em metodos universalmente melhores au 

perfeitos. Em cada caso ha que se decidir que metoda ou combinac;ao de metodos 

sera adequado. Em principia, todos tern desvantagens, uns dao menos informac;oes, 

outros sao de dificil aplicac;ao, outros se prestam a interpretac;oes espurias, outros 

sao sensiveis a erros e assim par diante. 

YIN (1989, p.13) afirma que existem diversos modos de se realizar pesquisa 

social, dentre eles o estudo de caso, experimentos, levantamentos, pesquisa 

hist6rica e a analise de informac;ao de arquivo e documentos. 

Cada estrategia se caracteriza par vantagens e desvantagens peculiares, 

dependendo de tres condic;oes basicas: a) o tipo da questao de pesquisa; b) o 

controle que um investigador tern sabre os eventos comportamentais atuais; c) o 

foco na contemporaneidade em oposic;ao ao fenomeno hist6rico. (YIN, 1989, p. 13) 

Com o intuito de manter um embasamento te6rico coerente com a opc;ao 

epistemol6gica, procuramos desenvolver um estudo explorat6rio e analitico, atraves 

de uma abordagem qualitativa que possibilitasse a apreensao das atividades 

exercidas pelo servic;o de inteligencia do 2° BPM e sua relac;ao com a seguranc;a 

publica. 

5.3 NATUREZA DA PESQUISA 

A pesquisa e de natureza qualitativa, observando-se que a equivocada 

oposic;ao entre qualitative e quantitativa foi categoricamente rejeitada pelo 

pesquisador, vista que se trata de um falso dilema de dualidades entre essas 

tecnicas, algumas vezes interpretadas como tendencias opostas e ate mesmo 

excludentes. 

5.4 TIPO DE PESQUISA 

a) bibliografica - baseada na analise da literatura ja publicada em forma de 

livros, revistas, publicac;oes avulsas, imprensa e ate disponibilizada na Internet. 

b) de campo- atraves do cantata direto do pesquisador com o fenomeno a 

ser estudado e a coleta de dados no local. 
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c) documental - documentos conservados nos arquivos das instituic;oes 

publicas, relat6rios, dados estatisticos etc. 

d) levantamento - por meio da coleta de dados referentes a uma populac;ao a 

partir de uma amostra selecionada dentro de criterios estatisticos. 

5.5 QUANTO A UTILIZA<;AO DOS RESULTADOS 

A pesquisa e pura e aplicada. Pura, porque tern por finalidade aumentar o 

conhecimento do pesquisador, e aplicada, por ter, tambem, a finalidade de intervir 

na realidade (conhecer para transformar). 

5.6 QUANTO AOS OBJETIVOS 

a) Descritiva - procura descrever o fenomeno, busca descobrir sua natureza, 

caracteristicas, causas e relac;oes com outros fatos. Procura-se classificar, explicar e 

interpretar fatos atraves de suas varias formas: bibliografica, documental, de campo, 

de opiniao etc. 

b) Explorat6ria - procura aprimorar ideias, definindo objetivos e buscando 

maiores informac;oes sabre o tema em questao. 

Na concepc;ao de GODOY (1995, p. 21), "a pesquisa qualitativa ocupa urn 

reconhecido Iugar entre as varias possibilidades de se estudar os fenomenos que 

envolvem os seres humanos e suas intrincadas relac;oes sociais". 

Entende-se por estudo de caso, como o "estudo profunda e exaustivo de urn 

ou poucos objetos de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento" 

(GIL, 1988, p. 45). 

0 estudo de caso supoe que se pode adquirir conhecimento do fenomeno 

estudado a partir da explora9ao intensa de urn unico caso. 

Para a realizac;ao desta pesquisa, foram utilizados alem de livros e artigos 

cientfficos, outras informac;oes, tais como: dissertac;oes de mestrado, teses de 

doutorado, leis e artigos publicados na rede mundial de computadores - internet, 

com a finalidade de coletar dados que proporcionem soluc;oes ao problema proposto 
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5.7 AREA GEOGRAFICA DE ANALISE 

A pesquisa foi desenvolvida na cidade de Juazeiro do Norte-CE, onde esta 

sediado o 2° Batalhao de Polfcia Militar. 

5.8 PESQUISA DOCUMENTAL ACERCA DA ESTRUTURA DA SEGURANQA 

PUBLICA NO ESTADO DO CEARA 

No Estado do Ceara, a seguranga publica foi estruturada nos moldes previstos no 

art. 178 da Constituigao Estadual de 1989, in verbis: 

Art. 178 - A seguran<;a publica e a defesa civil sao cumpridas pelo Estado do Ceara para 
proveito geral, com responsabilidade cfvica de todos na preserva<;ao da ordem coletiva, e 
com direito que a cada pessoa assiste de receber legftima prote<;ao para sua incolumidade e 
socorro, em casas de infortunio ou calamidade, e garantia ao patrimonio publico ou privado e 
a tranquilidade geral da sociedade, mediante sistema assim constitufdo: 
I- Polfcia Civil 
II - Organiza<;6es Militares 
a) Polfcia Militar; 
b) Corpo de Bombeiros 

Dessa estrutura, interessa a este estudo, a Polfcia Militar do Ceara, por ser o 6rgao 

responsavel pelo policiamento ostensive do Estado, caindo-lhe, de imediato, 

quaisquer polfticas voltadas a preservagao da ordem publica como estabelecido nas 

Constituig6es Federal e Estadual. Vejamos abaixo a figura representativa da 

estrutura da seguranga publica do Estado do Ceara. 

FIGURA 3- ESTRUTURA DA SEGURANCA PUBLICA NO EST ADO DO CEARA-

2005 

SSPDS 

PMCE CBECE 
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5.8.1 A Polfcia Militar do Ceara e sua estrutura 

A Polfcia Militar do Ceara foi criada pela Lei Provincial no 13, de 24 de maio 

de 1835, sob a denominagao de Forga Policial. Era Presidents da Provincia o Pe. 

Senador Jose Martiniano de Alencar. Teve efetivo previsto em 99 homens, contudo 

apenas 72 milicianos foram arregimentados. 

No decorrer dos tempos, a Forga Policial teve seu nome modificado por varias 

vezes, recebendo a denominagao de Polfcia Militar do Ceara em 04 de janeiro de 

1947, em cumprimento ao estabelecido na Constituigao Federal de 1946. 

Sua organizagao basica encontra-se especificada na Lei Estadual no 1 0.145, 

de 29 de novembro de 1977, publicada no DOE (Diario Oficial do Estado) de 30 de 

novembro daquele ano, e foi estruturada em Comando-Geral, 6rgaos de Diregao, 

Apoio e de Execugao. 

0 Comando-Geral realiza o comando e a administragao da Corporagao 

atraves dos 6rgaos de diregao, apoio e execugao. Os 6rgaos de diregao incumbem

se do planejamento em geral, visando a organizagao da Corporagao em todos os 

pormenores, as necessidades em pessoal e em material e ao emprego da 

Corporagao para o cumprimento de suas miss5es. Tern ainda o mister de coordenar, 

controlar e fiscalizar os 6rgaos de apoio e de execugao. 

Os 6rgaos de apoio realizam a atividade-meio da lnstituigao, alem de 

atenderem as necessidades de pessoal e material. Os 6rgaos de execugao realizam 

a atividade-fim da PM, e sao constitufdos pelas Unidades Operacionais da PMCE. 

0 Comando-Geral e composto de: Com andante Geral; Estado-Maior (como 

6rgao de diregao geral); Diretorias (como 6rgaos de diregao setorial); Ajudancia

Geral; Comiss5es; e Assessorias e pode ser assim representado: 

FIGURA 4- ORGANOGRAMA DO COMANDO GERAL DA PMCE 

Ajd-Geral 

Fonte: 0 autor. CAO - 2005 
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As Diretorias sao organizadas sob a forma de sistemas para as atividades de 

ensino, de pessoal, de logfstica e de administra(fao financeira, contabilidade e 

auditoria. A Diretoria de Saude e Assistencia Social passou a integrar a estrutura da 

PMCE atraves da Lei 11.035/85, a qual fixa o efetivo da PMCE. 

QUADRO 2 - DIRETORIAS DA PMCE E ATRIBUIQOES 

Ensino 

· Pessoal 

Financ;as 

Planejamento, coordena(fao, fiscaliza(fao e 
controls das atividades de forma(fao, aperfei(foamento e 
especializa(fao de Oficiais e de Pra(fas. 

< Planejamento., execu.c;ao, c·ont·role e 
.fisc_ali_zac;ao d~s ·atiyi~f!l~es . re.lacioriadas a pes~oal. 

Administra(fao financeira, contabilidade, auditoria 
e supervisao das atividades financeiras de qualquer 
6rgao da q_orpora(fao. . 

. P~anejamento, coordenac;ao, fiscalizac;ao ~ 
.Apoio tqgfstico control(! da~ atividades de supriment9 e manutenc;ao 

de ma.teri~l da PM, inclt~sive o d~ sa~de: . . 
Saude e Planejamento, coordena(fao e controls das 

Assistencia Social atividades li adas a saude e a assistencia social 
Fonte: 0 autor. CAO - 2005 

0 Estado-Maior da PMCE e composto de urn Chefe, urn Subchefe e de seis 

Se<f6es com fun<f6es distintas e harmonicas como se mostra no quadro abaixo. 

QUADRO 3- SEQOES DO EMG E SUAS RESPECTIVAS ATRIBUIQOES 

Fonte: 0 autor. CAO - 2005 

A Chefia do EMG e fun9ao de Coronel possuidor do Curso Superior de 

Polfcia, e sua escolha e de livre arbftrio do Cmt-Geral, podendo ser ou nao oficial 

mais antigo que os demais. Caso seja mais moderno, tera precedencia funcional e 

hierarquica sabre os outros. 
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5.8.2 Missao e Competencia da PMCE 

a) Em Nivel Federal 

A PMCE, assim como as demais congeneres, tern sua missao estabelecida 

na Constituiyao Federal/88, que assim se expressa: 

Art. 144. A seguranc;a publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e 
exercida para a preservac;ao da ordem publica e da incolumidade das pessoas e do 
patrim6nio, atraves dos seguintes 6rgaos: 
I - ................... (omissis); 
II - .................. (omissis); 
Ill - ................. (omissis); 
IV ................... (omissis); 
V- policias militares e corpos de bombeiros militares." [Sem grifo no original] 

0 § 5° do citado artigo restringe a destinayao da PM, esclarecendo que cabe

lhe "a policia ostensiva e a preservayao da ordem publica". 

Alem da CF/88, temos o Decreta-Lei n° 667, de 02 de julho de 1969, que 

reorganiza as Policias Militares, da urn amplo leque de competencias para as 

Policias Militares, isto em seu Art. 3°, in verbis: 

Art. 3° - lnstituidas para a manutenc;ao da ordem publica e seguranc;a interna nos Estados, 
nos Territ6rios e no Distrito Federal, compete as Policias Militares, no ambito de suas 
respectivas jurisdic;oes: 
a) executar com exclusividade, ressalvadas as missoes peculiares das Forc;as Armadas, o 
policiamento ostensivo, fardado, planejado pelas autoridades policiais competentes, a fim de 
assegurar o cumprimento da lei, a manutenc;ao da ordem publica e o exercicio dos poderes 
constitu idos; 
b) atuar de maneira preventiva, como forc;a de dissuasao, em locais ou areas especificas, 
onde se presuma ser possivel a perturbac;ao da ordem; 
c) atuar de forma repressiva, em caso de perturbac;ao da ordem, precedendo o eventual 
emprego das Forc;as Armadas; 
d) e e) ............................................................................... (omissis); (Redac;oes alteradas pelos Dec-
Lei n° 1.072, de 30 DEZ 69 e n° 2.01 0, de 12 JAN 83) 

b) Em Nivel Estadual 

A Constituiyao do Estado do Ceara, de 05 de outubro de 1989, em seu artigo 

187, define e da a missao da PMCE, atraves do seguinte texto: 
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Art. 187. A Policia Militar do Ceara e instituicao permanente, orientada com base nos 
principios da legalidade, hierarquia e disciplina, constituindo-se forca auxiliar e reserva do 
Exercito, subordinada ao Governador do Estado, tendo por missao fundamental exercer a 
policia ostensiva, preservar a ordem publica e garantir os poderes constituidos no regular 
desemJ)enho de suas competencias, cumprindo as requisicoes emanadas de qualquer 
destes.2 

Tem-se ainda a Lei n° 10.072, de 20 de dezembro de 1976 (Estatuto da 

Corporac;ao), a qual diz, em seu art. 2°, que a PMCE e uma "instituic;ao destinada a 
manutenc;ao da ordem publica no Estado". 

Pel a Lei 10.145, de 29 de novembro de 1977, (Lei de organizac;ao basica da 

PMCE) amplia-se a competencia da PM, assim se expressando em seu art. 2°: 

Art. 2° - Compete a Policia Militar: 
I - 0 executar com exclusividade, ressalvadas as missoes peculiares das Forcas Armadas, o 
policiamento ostensive, fardado, planejado pelas autoridades policiais competentes, a fim de 
assegurar o cumprimento da lei, a manutencao da ordem publica e o exercicio dos poderes 
constituidos; 
II - atuar de maneira preventiva, como forca de dissuasao, em locais ou areas especificas, 
onde se presuma ser possivel a perturbacao da ordem; 
Ill - atuar de forma repressiva, em caso de perturbacao da ordem, precedendo o eventual 
emprego das Forcas Armadas; 
IV- ....................... (omissis); 
V- ........................ (omissis); 
VI - efetuar o policiamento e controle de transito urbano e rodoviario nas estradas estaduais 
e, eventualmente, mediante convenio como DNER, em rodovias federais. 

Como se percebe, o texto da LOBe identico ao do Dec-Lei 667/69, havendo 

se acrescentado, apenas, o inciso VI, que trata do policiamento de transito urbano e 

rodoviario. Hoje, o policiamento de transito urbano esta a cargo das respectivas 

prefeituras do Estado, tendo, inclusive, sido extinto o BPTRan, 6rgao que tinha 

aquela incumbencia na PM. Em nivel de transito rodoviario, temos a CPRv, ainda 

atuante. 

Posteriormente, veio a Lei n° 12.691, de 16 de maio de 1997 (republicada em 

23 de setembro do mesmo ano), a qual cria a Secretaria da Seguranc;a Publica e 

Defesa da Cidadania e diz que a Policia Militar do Ceara exercera as ... 

[ ... ] funcoes de policia de seguranca, competindo-lhe as atividades de seguranca interna do 
territ6rio estadual e de policiamento ostensive fardado, destinado a protecao e defesa da 
cidadania, a manutencao da lei e da ordem, a preservacao da criminalidade, a guarda e 
vigilancia do patrim6nio publico e das vias de circulacao, a garantia das instituicoes da 
sociedade civil, a defesa dos bens publicos e privados. 3 

2Redacao dada pela Emenda Constitucional n° 28, de 30 de abril de 1997- DOE, de 09.05.97. 
3 Redacao do art. 3° da Lei 12.691/97. 
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Por fim, tem-se o art. 14 da Lei estadual no 11.809, de 22 de maio de 1991, 

que disp6e sabre a estrutura da Administragao Estadual, na qual se ensina que a 

Polfcia Militar do Ceara e instituigao permanents, orientada dentro dos princfpios da 

legalidade, hierarquia e disciplina, constituindo-se forga auxiliar e reserva do 

Exercito, subordinada diretamente ao Governador do Estado, tendo por missao 

fundamental garantir os poderes constitufdos no regular desempenho de suas 

competencias, cumprindo as requisig6es emanadas de qualquer destes, para o 

primado da lei e da ordem. 

5.9 0 SERVIQO DE INTELIGENCIA DA PMCE: A 2a SEQAO DO ESTADO-MAIOR 

GERAL 

A 2a Segao do Estado-Maior-Geral (2a EMG), tern fundamentagao jurfdica 

prevista no §2° do art. 14 da Lei n° 10.145, de 29 de novembro de 1977, e, 

atualmente, tern o organograma constants na figura. 6. 

Liga-se diretamente ao Chefe do Estado-Maior e tern por finalidade a 

coordenagao das atividades de inteligencia da Polfcia Militar do Ceara, assim como 

a elaboragao de pianos e a produgao de conhecimentos necessaries ao 

assessoramento do Comando-Geral da corporagao. As informag6es policiais 

militares destinam-se, como atividade-meio, a fornecer dados e conhecimentos para 

orientar decis6es dos 6rgaos de Diregao, Apoio e Execugao, visando a atividade-fim 

da instituigao. 

FIGURA 5- ORGANOGRAMA DA 2a EMG - 2005 

S/2 
Resenha 

Permanenci 
Cine/Foto/S 

Eq. 
Reserva 

Fonte: 2a EMG/2005 
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A 2a Seyao do EMG e urn 6rgao central do Sistema de lnformay6es Policial 

Militar (SIPOM) o qual e formado par todos os 6rgaos de inteligemcia da PMCE, a 

saber: 

- Agencia Central (2a EMG) 

- Agencias Especiais (CPC e CPI) 

- Agencias e Subagencias de Area (Batalhoes e Companhias) 

- Agencias e Subagencias Especializadas (CPRv, EPMont, Cias de Guarda) 

- Agencias de Apoio (APM e CFAP) 

A Agencia Central acumula as funy6es de 6rgao normative, executive e de 

assessoria. Como 6rgao normative elabora e atualiza, sob a orientayao do Comando 

Geral: 

- SIPOM 

- RSIPOM (Regulamento do SIPOM). 

- A doutrina de informay6es policiais militares 

- As demais normas e diretrizes atinentes as atividades de informay6es na 

Corporayao, inclusive a avaliayao tecnica. 

Como 6rgao executive de inteligencia cabe-lhe: 

a) de forma geral, coordenar e supervisionar as atividades de informay6es da 

Corporayao, fazendo cumprir os pianos e normas existentes; 

b) produzir conhecimentos necessaries as decisoes do Comando Geral, 

realizando as missoes que forem compativeis; 

c) receber, difundir e protocolar documentayao sigilosa; 

d) acionar o SIPOM e 6rgaos colaboradores para a obtenyao de dados e 

conhecimentos; 

e) promover e regular o intercambio de conhecimentos dentro do SIPOM. 

Como 6rgao de assessoria de alto escalao tern como atividades: 

a) assessorar o Comando-Geral e o Estado-Maior da Corporayao, mantendo

os constantemente informados sabre os fatos relevantes e a evoluyao da conjuntura 

estadual, e especialmente nacional, naquilo que diz respeito a Policia Militar. 

b) prop or as lin has basicas da politica de informay6es para a PMCE, 

adaptada a realidade vigente. 

De uma forma geral, a 2a Seyao do EMG executa as seguintes missoes, de 

acordo com suas subsey6es: 
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a) Contra-lnteligencia {CI) - entre outras, adotar medidas que visem a 

proteQao do conhecimento, do pessoal e das instalaQ6es ffsicas. 

b) Subse~ao de Seguran~a Publica - realiza o acompanhamento das 

principais organizaQ6es criminosas, responsaveis por roubos a bancos, a carros 

fortes, estelionato (em especial aos clonadores de cartoes de credito e bancario), 

homicidas, trafico de drogas pistolagem. Procura ainda, dar cumprimento aos 

mandados de pris6es. 

c) Subse~ao de Defesa lnterna - visa manter a ordem social, 

acompanhando os diversos movimentos sociais. 

d) Subse~ao de Justi~a e Disciplina- tern como missao a atualizaQao do 

sistema de informaQ6es da PM no que concerns aos policiais-militares que foram 

exclufdos, responderam a procedimento administrative, bern como o 

acompanhamento do publico interno no que tange a sua conduta moral e social. 

e) Subse~ao de Expediente e Arquivo- eo setor responsavel pela analise 

das informaQ6es recebidas, bern como o cruzamento destas para a confecQao de 

Relat6rios de lnteligencia ao escalao superior. Tambem cuida da confecQao das 

escalas de serviQOS, offcios, recebimento e distribuiQao das missoes aos chefes das 

SUbSSQOSS. 

Em termos de efetivo, nota-se que ha uma diferenQa entre o previsto e o 

existents, e que embora este seja maior do que aquele, ainda ha defasagem nos 

recursos humanos, como se pode ver no quadro abaixo: 

QUADRO 4 - EFETIVO DA 2a SEQAO DO EMG - 2005 

POSTO/GRAD 
EFETIVO 

PREVISTO EXISTENTE PROPOSTO 

Tenente-Coronel 01 01 01 

01 01 01 

01 01 04 

1° Tenente 04 10 
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Subtenente - 02 

1° Sargento 01 05 
15 

en 2° Sargento 02 -
<C 3° Sargento 03 I I t> -
<C 
a: Cabo 03 I 04 I 0.. 20 

Soldado 03 25 

Subtotal 12 36 35 

I TOTAL I 18 43 51 

Fonte: 2a Sec;ao do EMG/PMCE. 2005 

Do quadro acima, conclui-se que o Quadro de Distribuic;ao do Efetivo deve ser 

reestruturado urgentemente, a fim de se adequar as atuais necessidades da Sec;ao. 

Nota-se, ainda, que a Chefia da Sec;ao esta procurando urn quadro de efetivo mais 

especializado que distribufdo em postos e graduac;6es, pais preferiu unir os prac;as 

em duas categorias: a) Subtenentes e Sargentos; b) Cabos e Soldados. Destaca-se 

que a Lei no 13.035, de 30 de junho de 2003, extinguiu postos e graduac;6es na 

Polfcia Militar do Ceara, quais sejam: 2° Tenente, 3° e 2° Sargentos. 

Em relac;ao aos recursos materiais, possui vefculos, fuzis 5.62mm, 

submetralhadoras, escopetas cal. 12mm, pistolas ponto 40, rev61veres cal. 38mm, 

coletes a prova de balas, hand-talk (HT), filmadoras, maquinas fotograficas, 

gravadores e outros equipamentos. 

As necessidades em recursos materiais para a sede da 2a Sec;ao do EMG, 

segundo sua Chefia, constam do incremento de baterias para HT, capacetes para 

motociclistas, capas de chuva, coletes a prova de bala, lanternas grandes, aparelhos 

anti-grampos, bin6culos 20 x 50, gravador, maquinas fotograficas, mini-cameras, 

scanner para celular, lampada ultravioleta para identificac;ao de cedulas falsas, 

telefones com bina, televisor 29", gravadora de CD-Rom, mesa para 

microcomputador, microcomputadores, impressoras, vefculos, bicicletas e 

motociclestas. Tambem foi citada a necessidade do aumento de verbas para 

manutenc;ao da Sec;ao. 

De acordo com uma entrevista realizada por alunos do Curse de 

Aperfeic;oamento de Oficiais da Academia de Polfcia Militar Gen Edgard Fac6, 

realizada em junho de 2005, com o Chafe da 2a Sec;ao do EMG, o servic;o de 
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inteligencia vern cumprindo os anseios institucionais e se liga ao CIISP (Centro 

lntegrado de lnteligencia de Seguran9a Publica), pertencente a estrutura da 

Secretaria da Seguran9a Publica e Defesa da Cidadania, e liga-se a outros 6rgaos 

de inteligencia em niveis estadual e federal, como: DIP/Pol Civil (Departamento de 

Policia Civil), Departamento de Policia Federal, Receita Federal, Policia Rodoviaria 

Federal, ABIN (Agencia Brasileira de lnteligencia), Banco Central, Ministerio Publico 

e outros 6rgaos colaboradores. 

0 ingresso na 2a Se9ao do EMG e feito por meio de verifica9ao da vida 

pregressa do oficial ou pra9a. Aquela Chefia afirma que deveria haver uma mudan9a 

cultural com vistas a real finalidade da atividade de inteligencia, a qual deveria seguir 

a doutrina e legisla9ao pertinente. Lembrou da necessidade de aperfei9oamento 

constante do profissional de inteligencia. 

5.10 0 CENARIO DO ESTUDO 

A 600 Km de Fortaleza fica Juazeiro do Norte, cidade do Padre Cicero Romao 

(o padim Ci9o) plantada em plena Cariri. 

Juazeiro do Norte e a segunda maior cidade do Ceara, s6 perdendo para 

Fortaleza. Em 1872 era apenas urn arraial com algumas poucas casas de tijolo e 

uma rustica capela. No dia 11 de abril daquele ano, cavalgando num jumento, como 

urn nazarene sertanejo, o Padre Cicero Romao Batista entrou em Juazeiro e, deste 

dia em diante, nem Juazeiro e nem o seminarista seriam o mesmo. 
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FIGURA 6 - MAPA DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM SEUS 

BAIRROS 

Fonte: Nakura (2003) 

Segundo dados da prefeitura local - que admite nao ter urn controle absoluto 

sobre o numero de pessoas que visitam a cidade anualmente- em urn ano, 

aproximadamente dois milh6es de romeiros visitaram o tumulo de padre Cicero. 

Juazeiro vive a sombra do romeiro. Suas industrias,predios modernos, 

progresso e ate urn estadio de futebol ( o Romeirao) estao intrinsecamente ligados a 
presen<fa do romeiro. 

0 artesanato e uma das maiores atividades de Juazeiro. Fazem-se imagens 

do padre em diversos tamanhos, desde miniaturas ate o tamanho natural. 

A cidade e o retrato da fe. Por todos os lados, em cada igreja, em cada pra<fa, 

em cada monumento e em cada rosto e expressao, a imagem de Padre Cicero 

permanece viva. ldolatrado em todo o nordeste, o padre milagreiro e reverenciado a 

cada dia com uma nova romaria. Desenhado nas rugas humildes deste povo devoto, 

o fanatismo pelo santo construiu Juazeiro, que hoje vive do turismo religioso. 

Aterrizada no interior do Ceara, virou manjedoura de missas, prociss6es, rezas, 

peregrina<f6es e festas folcl6ricas em homenagem ao eterno .. Padim Ci<f0 11
, como os 

seguidores o chamam. 

A hist6ria de Padre Cicero confunde-se com a propria hist6ria de Juazeiro do 

Norte, a qual ainda hoje sobrevive do seu nome. Trigo (2005), ao falar sobre o 

paroco ensina que tudo come<fOU em 24 de mar<fo de 1844, em Grato, no Ceara, 

onde nasceu Cicero Romao Batista. Desde cedo, a voca<fao religiosa era notavel e 
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se intensificou com a leitura da biografia de Sao Francisco Sales. Em 1870, Cfcero 

virou padre. Em 1872, ele teve urn sonho com Jesus Cristo e os doze Ap6stolos. 

Segundo ele, Cristo pediu-lhe para que tomasse conta dos pobres sertanejos do 

povoado de Juazeiro, a 10 km de Grato. 

Aos 28 anos, Cfcero partiu para o entao povoado e o transformou em cidade. 

Logo, Padre Cfcero ja dava sinais divines. Seu primeiro milagre ocorreu na 

comunhao de uma beata. Ao comungar, a h6stia se transformou em sangue. A 

notfcia correu o mundo. Padre Cfcero continuou fazendo milagres e curando doentes 

na frente de padres, fieis e medicos. Em 1889, o monsenhor Francisco Monteiro, 

reitor do seminario de Grato, assumiu publicamente Cfcero como milagreiro e 

organizou uma romaria com tres mil pessoas ate Juazeiro. 

A igreja cat61ica contestou eo caso foi parar no Vaticano. La, a Congregac;ao 

do Santo Offcio quis excomunga-lo, mas desistiu com medo da reagao popular. 

Mesmo assim, Cfcero ficou impedido de rezar missas e foi acusado de propagar o 

fanatismo. Decepcionado, o milagreiro virou politico e assumiu o posto de Prefeito 

de Juazeiro do Norte, conseguindo a autonomia da cidade e a rejeic;ao da igreja. A 

populagao da cidade cresceu. Pessoas de varias regi6es fixaram residencia em 

Juazeiro para estarem mais pr6ximas do padre. Em 1934, morreu o santo, aos 90 

anos. A partir daf, Juazeiro que foi criada por ele, 

passou a viver para ele, em uma eterna reverencia de 

devogao e fe. 

Como a cidade respira a imagem do mito, as 

atrag6es e pontos turfsticos de Juazeiro sao 

homenagens ao santo. A estatua do Padre Cfcero, 

Construfda em 1969 pelo artista plastico Armando 

Lacerda esta localizada na Serra do Horta e e a 

terceira maior obra de concreto do mundo, com 27 m 

de altura, s6 ficando atras da Estatua da Liberdade, 

em New Yorke do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. 

Quem faz este roteiro da fe se impressiona com 
FIGURA 7 - Estatua de Pe. 
~lr.Am 

a quantidade de devotos e penitentes que invadem a cidade a cada testa religiosa. 

Eles estao sempre em busca dos milagres do santo que fundou Juazeiro. Nestes 

dias festivos, a populac;ao de 250 mil pessoas ultrapassa os 2 milh6es, que vern de 

todos os lugares do Brasil, principalmente do nordeste. 
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5.11 RESUL TADO DAS ENTREVISTAS SOBRE 0 SERVI<;O DE INTELIGENCIA 

DO 2° BPM E SUAS ATIVIDADES 

A entrevista foi realizada com os integrantes da 23 Sec;ao do 2° BPM, cujas 

identidades nao sao reveladas em decorremcia da etica que rege a produc;ao de 

trabalhos cientificos. Ademais, a fonte precisa ser protegida, senao temeria 

represalias e, certamente, nao revelaria situac;oes imperceptiveis, salvo por quem 

vivencia o cotidiano da func;ao. 

A atividade de lnteligemcia do 2° BPM e exercida por dais oficiais e cinco 

prac;as, na qual urn dos oficiais e o analista e o outro e o P/2 do BPM. 0 

equipamento da Sec;ao consta de equipamentos basicos para o exercicio da 

atividade, como: maquina fotografica, gravador, equipamento de escuta telefonica, 

computador, impressora e os m6veis de escrit6rios comuns. 

Sua atividade se desenvolve seguindo a doutrina do CIISP e da 2a Sec;ao do 

Estado-Maior Geral, dividindo-se em duas, uma de produc;ao do conhecimento e 

outra de contra-inteligemcia, exercidas por meio de ac;oes sistematicas e orientadas 

para a produc;ao e salvaguarda de conhecimentos, cujo objetivo maior e assessorar 

o comandante do 2° BPM para que ele possa melhor planejar, executar e 

acompanhar as atividades de seguranc;a publica na cidade de Juazeiro do Norte. 

0 ciclo de inteligencia e desencadeado pelo Comandante da OPM, por 

iniciativa da Sec;ao ou seguindo urn plano pre-estabelecido tendo em vista as 

efemerides da cidade. Ap6s o inicio do ciclo, o P/2 passa a planejar a ac;ao, 

gerenciando os meios de coleta nas fontes, findo o qual o conhecimento e 

processado e analisado para a posterior confecc;ao de relat6rios, informes e estudos. 

Ap6s essa operac;ao o produto e disseminado para a autoridade solicitante. 

A garantia da inviolabilidade do conhecimento, a garantia do sigilo, da 

integridade e do uso oportuno sao realizadas naquela Sec;ao por meio de medidas 

de prevenc;ao, obstruc;ao, detecc;ao e neutralizac;ao de ac;oes adversas de qualquer 

natureza, ja que utiliza medidas de seguranc;a organica e operac;oes de inteligencia. 

0 conhecimento produzido e transformado em: informe, informac;ao, 

apreciac;ao e estimativa e que se diferenciam pelo estado da mente perante a 

verdade, da complexidade do trabalho mental ou do fato ou situac;ao, documentos ja 

explicados na parte te6rica desta monografia. 
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Para buscar ou coletar informac;oes, sao utilizadas todas as tecnicas 

operacionais permitidas pelo SIPOM, tais como: a observac;ao, a memorizac;ao, a 

descric;ao, o reconhecimento, a est6ria cobertura, o disfarce, a entrada, o 

recrutamento, a infiltrac;ao, a fotografia, a entrevista, a comunicac;ao sigilosa e a 

vigilancia. 

Os documentos utilizados sao os peculiares aos demais 6rgaos de 

informac;oes, quais sejam: ordem de busca, pedido de busca, relat6rio de 

inteligencia, relat6rio de missao, comunicado e encaminhamento. 

Em eventos e utilizado o policiamento velado (PM a paisana) como esforc;o 

adicional de busca de dados cujo objetivo e a obtenc;ao de informac;oes 

operacionais, fornecendo conhecimentos importantes sobre a area de atuac;ao das 

frac;oes policiais. Em ultima analise trabalha em apoio ao policiamento ostensive 

realizado por policiais-militares a paisana com vistas a preservac;ao da ordem 

publica. 

Nesse tipo de policiamento, e utilizado o uso dos seguintes principios: 

oportunidade, objetividade, imparcialidade, seguranc;a, amplitude e controle. 

Finalmente, detectou-se, na pesquisa, que as carencias do P/2 do 2° BPM 

sao identicas as existentes na 2a Sec;ao do EMG/PMCE, e que, se repita, resumem

se em problemas relatives aos recursos humanos, aos recursos humanos e aos 

recursos financeiros, acarretando em 6bices para o exercicio pleno de tao nobre 

atividade. 



CONSIDERACOES FINAlS 

A atividade de inteligencia nao e nova na hist6ria da humanidade, uma vez 

que ja se encontram seus registros, inclusive, nos livros biblicos que compoem o 

Antigo Testamento, assim como em documentos hist6ricos de outras nac;oes. 

0 celebre Sun Tzu ficou famoso par seu livro A arte da guerra, em que da 

ensinamentos acerca do usa das informac;oes e de espioes. Alias, foi no periodo 

pas-guerra que essa atividade mais cresceu. 

No Brasil, a atividade de inteligencia recebe ainda o nome de atividade de 

informac;oes cujo termo foi deturpado em virtude das caracteristicas adquiridas no 

periodo de ferro, quando a missao principal era a seguranc;a nacional e a visao de 

cac;a aos comunistas e a prisao de politicos. Quem nao fosse pelo regime, seria 

considerado subversive. 

0 servic;o de inteligencia, hoje, ganhou nova roupagem nas policias militares 

brasileiras e passou a ser utilizada em prol do povo par meio de ac;oes que visam a 
seguranc;a e a ordem publica, com o objetivo maior de reduzir a criminalidade e a 

violencia, oferecendo aos gestores uma oportunidade de planejarem suas ac;oes 

com o conhecimento necessaria a reduc;ao dos riscos, aumentando a probabilidade 

de sucesso. 

Na Policia Militar do Ceara, a 2a Sec;ao se insere no Estado-Maior-Geral da 

instituic;ao, sendo, portanto, urn 6rgao de assessoria do comandante, o qual esta 

ligado ao CIISP da Secretaria da Seguranc;a Publica e Defesa da Cidadania. Na 

corporac;ao a 2a Sec;ao do EMG e a cabec;a do SIPOM. 

A cidade de Juazeiro do Norte, mundialmente conhecida par causa do Pe. 

Cicero, tornou-se cidade de romaria o ana inteiro, o que faz com que sua populac;ao 

flutuante gire em torno de 2.000.000 (dais milhoes) de habitantes ao mes, trazendo 

com isso nao apenas romeiros, pessoas fervorosas, mas atrai aqueles que querem 

se aproveitar dos bens alheios e que desejam praticar toda sorte de ilicitos. 

E nesse ambiente que se instala o 2° Batalhao de Policia Militar com a missao 

de preservar a seguranc;a publica daquele municipio e de outros circunvizinhos. No 

desempenho de sua missao, conta com o policiamento ostensivo e com o 

policiamento velado. Este ultimo sob a denominac;ao de P/2 do BPM. 
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0 P/2 do 2° BPM exerce suas atividades, apoiando o planejamento e as 

decisoes do comandante da OPM, apesar dos poucos recursos humanos, 

financeiros e materiais que lhe sao postos a disposigao. 

0 uso do conhecimento produzido e efetivado pelo comandante da OPM, 

estando fora da algada do P/2 interferir de forma direta, ate porque sua atividade e 
de assessoria, dai porque sua implicagao na redugao da violencia e da criminalidade 

s6 se concretizar com a agao do comandante. 

Conclui-se que a 2a Segao do 2° BPM trabalha seguindo a doutrina do 

SIPOM, produzindo os conhecimentos afetos a qualquer outra segao de inteligencia, 

possuindo estrutura compativel ao seu mister, contudo necessaria se faz que se 

melhorem suas condigoes de funcionamento por meio do incremento de recursos 

humanos, materiais e financeiros. 
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