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1 INTRODUCAO 

A fronteira Brasii-Paraguai e palco de urn fenomeno criminogenico proprio, 

pois convergem para a regiao todas as variaveis do crime transnacional: trafico 

internacional de drogas e armas, terrorismo internacional, trafico de pessoas, 

lavagem de dinheiro e corrupgao de agentes publicos. A Uniao, com 

comissionamento legal de protegao da faixa de fronteira, e negligente quanto ao 

aporte de efetivo operacional pela Polfcia Federal para o law enfforcement. As 

organizagoes criminosas nacionais e internacionais, aproveitando-se do vacuo 

ocasionado pela ausencia de agao federal, estabeleceram em Guafra e Foz do 

lguagu, narco-territ6rios, de onde se operacionaliza a logfstica criminal que ira 

manter as rotas de trafico e distribuigao por micro-traficantes nas periferias das 

grandes cidades em todo o Brasil e conexoes internacionais. 

1.1 APRESENTA<;AO DO TEMA E JUSTIFICATIVA 

A SESP - Secretaria Estadual de Seguranga Publica do Parana, sensfvel a 
emergencia criminal da costa oeste, e impulsionada pelas cobrangas polfticas das 

liderangas locais, criou a Companhia lndependente de Operagoes de Fronteira, com 

a missao de patrulhar a regiao lindeira ao Lago de ltaipu, em apoio a Policia Federal. 

Todavia, na ansia por uma resposta tecnica a demanda por seguranga na regiao, 

falhou o planejamento estrategico de emprego da Forga Alfa no que se refere a 
sistematizagao de emprego tatico daquela subunidade. A forga policial foi aplicada 

sem vetor de emprego, ficando desvinculada da estrutura legal e doutrinaria que 

direciona as agoes da PMPR. 

0 presente estudo visa investigar a doutrina nacional e internacional de 

emprego de forga terrestre, as operagoes policiais especiais, e sistematizar o 

emprego da Forga Alfa na sua essencia operacional. Sera abordada a evolugao 

hist6rica da criminalidade transnacional na faixa de fronteira e sua engenharia 

estrutural, oportunizando assim os elementos tempo, espago e atores sociais que 

interagem na seguranga publica. Sobre esta ambiencia sera criticado o padrao atual 

de operagoes policiais sem a participagao da Forga Alfa, buscando-se equacionar os 
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fatores sociais condicionantes da criminalidade local e mecanismos de aplicac;ao e 

controle da Companhia lndependente de Fronteira. 

Por fim, o presente estudo cientifico se compromete em apresentar 

metodologias operacionais de referencial nacional e internacional para aplicac;ao na 

trfplice fronteira, auxiliando o comando local no desenvolvimento de suas ac;oes e o 

Comando Geral da PMPR na aplicac;ao estrategica. 

0 Sistema Nacional de Seguranc;a Publica e definido como o conjunto de 

6rgaos ou subsistemas que, atuando de forma integrada e harmonica, visa 

proporcionar adequado grau de seguranc;a publica a sociedade. Basicamente o 

aparato de protec;ao social e composto por: 

I. Polfcia Federal; 

II. Polfcia Rodoviaria Federal; 

Ill. Polfcia Ferroviaria Federal; 

IV. Polfcia Civil; 

V. Polfcia Militar e Corpo de Bombeiros. 

A atribuic;ao de cada Policia e delimitada em seu incise correspondente dentro do 

Artigo 144 da Constituic;ao Federal. Por exemplo, no incise 5° esta contido o que cabe as 

policias militares: "As policias militares cabem a policia ostensiva e a preservac;ao da ordem 

publica ... " 

Nao ocorreu a regulamentac;ao do Art. 144, em que as atribuic;oes de cada policia 

seriam melhor especificadas. lsto posto, com o avanc;o do processo constituinte, as 

Constituic;oes Estaduais tentaram dar urn verniz especifico as materias infraconstitucionais, 

principalmente as que deveriam ser reguladas por Lei Complementar, mas, pelo descaso do 

Congresso, ate hoje permanecem em branco. 

A tentativa de regular com especificidade a atividade de policia militar deu-se na 

esfera estadual, com o advento da Constituic;ao do Estado do Parana, em seu Art. 48, que 

garante a condic;ao de forc;a estadual e novamente remete a "outras formas de func;oes 

definidas em lei". Novamente aqui se faz referenda a normatizac;ao futura, ate agora 

inexistente. 

A legislac;ao estadual, que deu vida a Forc;a Alfa, esta compilada na Lei Estadual no 

16.138, de Julho de 2009, conforme o texto a seguir: 
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Art. 3°. 0 art. 37 da Lei n° 6.774, de 08 de janeiro de 1976 (Lei de 
Organizac;;ao Basica da PMPR), fica acrescido do inciso XI e passa a vigorar 
com a seguinte redac;;ao: 
Art. 37 ... 
XI - COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO E OPERA<;OES 
DE FRONTEIRA (CIPOFron): encarregada do combate e repressao aos 
ilicitos cometidos nas regioes de fronteira e de divisa com o Estado do 
Parana, coibindo enfaticamente os crimes relacionados ao tn3fico de armas 
e de drogas, atraves de operac;;oes terrestres, aereas, aquaticas e 
ribeirinhas, conforme Missoes determinadas ou Pianos de Operac;;oes 
estabelecidos pelo Comandante-Geral da PMPR. 
Art. 4°. 0 tempo de permanencia do militar estadual lotado ou prestando 
servic;;os na Companhia lndependente de Policiamento e Operac;;oes de 
Fronteira, independente do posto ou graduac;;ao do militar, sera no maximo 
de dais anos, improrrogavel. (PARANA, 1976) 

Portanto, percebe-se uma lacuna que pode ser explorada pelo presente 

trabalho, visando minimizar a falta de informa96es contida na Lei Estadual citada 

acima, pois a propria norma deixa clara a necessidade de uma especifica9ao das 

missoes, indicando "missoes determinadas ou Pianos de Opera9oes estabelecidos 

pelo Comandante Geral da PMPR". 

A eficiencia, como principia da administra9ao publica, norteia este trabalho 

para indicar a forma mais economica e eficaz de executar atos de planejamento e 

execu9ao pelo agente publico. lsto posto, ao termino espera-se como resultados a 

otimiza9ao de resultados, com baixo comprometimento do erario publico e economia 

dos recursos humanos. 

1.2 ABORDAGEM GERAL DO PROBLEMA 

Uma organiza9ao policial moderna e caracterizada pelo planejamento 

estrategico de suas a96es, emprego de inteligencia policial e aplica9ao de novas 

tecnologias para a obten9ao de resultados eficientes e eficazes em sua base de 

demandas. A PMPR, no afa de dar uma resposta a criminalidade emergente na 

regiao da Costa Oeste, lan9ou uma for9a policial de pronto emprego, sem produzir o 

referendal doutrinario que orientasse e normatizasse as opera96es de repressao ao 

crime transnacional. 

A criminalidade de fronteira e endemica em todas as divisas de paises, quer 

seja a fronteira entre Mexico e EUA, Fran9a e Alemanha ou Russia e Ucrania, 

decorrente da diferen9a de potencial economico e social entre as na96es limitrofes. 
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0 Paraguai hoje e territ6rio de mafias criminosas que controlam a plantac;ao de 

maconha, contrabando de eletronicos, falsificac;ao de produtos, logfstica da 

distribuic;ao da cocafna e corrupc;ao de agentes publicos. 0 Brasil, por sua vez, 

eleva-se como mercado consumidor da droga produzida e intermediada pelas 

mafias paraguaias e dos produtos falsificados e contrabandeados para os estados 

brasileiros. A Polfcia Federal estima que diariamente cruzam pelo lago de ltaipu sete 

toneladas de drogas para o Brasil e tres vefculos roubados para o Paraguai. 

Se a criminalidade ficasse limitada a faixa de fronteira, talvez a soluc;ao fosse 

mais pontual, mas a logfstica do crime fornece drogas e armas para todas as 

cidades de porte grande e medio do Brasil, colaborando com o aumento dos 

indicadores criminais em todos os estados da federac;ao. A celeridade da 

implantac;ao da Forc;a Alfa negligenciou estudos de Estado Maior que permitissem 

urn maior comando e controle das operac;oes a serem desenvolvidas. Neste 

memento, ac;oes estao sendo desdobradas no terrene sem que possam ser 

referenciadas, ou seja, estao sendo conduzidas dentro de indicadores empfricos. 

Existe uma lacuna institucional na aplicac;ao de noventa policiais militares 

altamente treinados, dois helic6pteros, viaturas pesadas e barcos de ac;ao rapida, 

em urn pacote de investimentos de aproximadamente urn milhao de reais, com 

metodologias em teste, as quais necessitam de amparo legal. 

Utilizando-se de analise comparada entre as tecnicas operacionais praticadas 

pelas principais polfcias de fronteira do mundo, adequar-se-ao as mais condizentes 

com a realidade da Trfplice Fronteira. 

1.3 OBJETIVOS 

0 presente estudo tern como objetivo geral produzir a revisao da doutrina de 

emprego de forc;as policiais e propor tecnicas operacionais para emprego da Forc;a 

Alfa, utilizando-se de metodologia cientffica, gerando os seguintes objetivos 

especfficos: 

a) identificar, nas doutrinas nacional e internacional, o nicho de emprego 

de forc;a policial em operac;oes de fronteira; 
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b) analisar as condi96es locais referentes a atividade do crime 

transnacional na faixa de fronteira, indicando onde, quando e como a 

For9a Alfa podera ser aplicada com o minimo de esfor9o e o maximo 

de resultados; 

c) construir urn quadro sin6tico, com base em pesquisa empmca, 

contendo as variaveis de aplica9ao da CialndOpFront, tendo o escopo 

de facilitar ao comandante operacional as a96es repressivas ao crime 

transnacional; 

d) produzir tabela comparativa entre o tipo de operac;ao policial e os 

resultados obtidos na regiao em estudo, tabela esta indicativa de 

efetibilidade; 

e) completar o compendia doutrinario da PMPR, no que se refere a 
especificidade das Opera96es Policiais de Fronteira. 

1.4 METODOLOGIA 

Serao divididas as fases metodol6gicas nas seguintes etapas: 

I. estabelecimento de objetivos de pesquisa bibliografica, tendo como foco 

as doutrinas sobre emprego operacional de for9a policial; 

II. produ9ao de pesquisa de campo, entre os planejadores operacionais da 

Policia Federal, Policia Civil, Exercito Brasileiro, Receita Federal e 

Policia Militar, colimando-se a prospec9ao de padrao de opera96es; 

Ill. estudo das variaveis sociais da regiao e elementos estruturantes do 

crime transnacional; 

IV. aplica9ao do melhor modelo te6rico a realidade prospectada; 

V. materializa9ao do modelo te6rico em forma de Plano de Opera96es 

Permanentes para a For9a Alfa; 

VI. possibilidade de desenvolvimento de ferramentas de avalia9ao de 

desempenho da eficacia das a9oes da For9a Alfa. 
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1.4.1 CARACTERIZACAO 

Com a presente pesquisa busca-se identificar as formas de normatizac;ao e 

emprego da Forc;a Alfa, detalhando no campo operacional o know-how policial. Muito 

embora o referencial legal constitucional, constitucional estadual, legislac;ao 

infraconstitucional e normas internas da PMPR delimitem o onde e o o que fazer, 

faltou ao administrador publico descrever o como fazer. 

0 metodo empirico ha muito esta abandonado pelos operadores da ci€mcia. 

Toda aplicac;ao do esforc;o policial presume profundo estudo pre-operacional e 

normatizac;ao descritiva de procedimentos, pois todo ato administrative deve ser 

caracterizado pela LEGALIDADE e pela EFICIENCIA. Busca-se com este trabalho 

harmonizar o novo servic;o prestado pela Forc;a Alfa com a Diretriz 004/2000 PM3 -

Diretriz Geral de Planejamento e Emprego da PMPR, normatizadora em detalhes de 

todos os Comandos, OPMs e Cias lnd e suas aplicac;oes especificas. 

Em relac;ao aos objetivos gerais, a pesquisa e classificada como sendo 

explorat6ria, ja que visa identificar a estrategia operacional mais adequada e 

descrever o conceito das operac;oes a serem desenvolvidas. Com isto, completa-se 

o ciclo em todas as fases, ficando completas as lacunas referentes a atribuic;ao e a 
competencia, evitando conflitos com outras forc;as policiais e erros de interpretac;ao e 

de emprego. 

1.4.2 CO LET A DOS DADOS 

A coleta de dados ocorreu na literatura oportunizada, constando de 

Legislac;ao Constitucional, Legislac;ao lnfraconstitucional, Legislac;ao Especial, 

Doutrina Militar e Policial, Nacional e lnternacional, e Legislac;ao Castrense da 

PMPR. 

Em todos os niveis de administrac;ao buscou-se a legislac;ao referente a 
aplicac;ao da Forc;a Alfa, quer sendo de referenda geral, quer especifica. Na mesma 

esteira, uma analise da fenomenologia criminal da Triplice Fronteira, objetivando a 

indicac;ao de operac;oes especificas capazes de neutralizar a atividade delitiva na 

regiao. 
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Na pesquisa cientifica foram analisados os relat6rios de operac;oes policiais 

desenvolvidas na area de estudo, pre e p6s chegada da Forc;a Alta. Esta analise 

preliminar toi o elemento indicador das tecnicas mais eficazes e eficientes. 

A pesquisa de campo a ser desenvolvida de natureza quantitativa, por meio 

de pesquisa documental, consultando-se os planejadores operacionais das torc;as 

policiais estacionadas na tronteira, tais como Polfcia Federal, Polfcia Civil, Exercito 

Brasileiro, Receita Federal e Policia Militar, indicou urn padrao de planejamento e 

controle de operac;oes policiais desenvolvidas na regiao. 

1.4.3 SISTEMATIZA<;AO E ANALISE 

Ap6s o termino da tase de levantamento dos dados e indicac;ao de estrategias 

operacionais, foi produzida uma tabela comparativa contendo as principais 

operac;oes, efetivo empregado, durac;ao e resultado. Faz-se relevante indicar que 

todas estas operac;oes foram de durac;ao limitada, e o aporte da Forc;a Alta 

permanente. Encontrada a soluc;ao mais adequada, sera possfvel normatizar 

soluc;oes em forma de Plano de Operac;oes Permanentes para a Forc;a Alta. Este 

plano sera juntado a produc;ao de conhecimento como parte final, sendo apto a 

interagir com todo o regramento juridico. 
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2 A GEOPOLfTICA DA TRfPLICE FRONTEIRA 

Com a constru<;ao da represa hidreletrica de ltaipu, em 1970, deu-se o 

surgimento de diversos povoados na area da trfplice fronteira. Calcula-se que entre 

1971 e 2001 a popula<;ao trilateral cresceu de 60 mil para 700 mil habitantes. 

A dinamica economica da area gira em torno do comercio, principalmente 
entre a Foz do lguac;u e Ciudad Del Este, unidas pela Ponte da Amizade, de 
500 metros de comprimento; por sua vez, a Ponte Tancredo Neves une Foz 
e a cidade argentina de Puerto lguazu, completando a infra-estrutura que 
permite 0 transito entre OS tres paises. Devido a diferenc;a de prec;os, a 
Ponte da Amizade conta com urn transito constante de pequenos 
vendedores brasifeiros (conhecidos como sacoleiros) que adquirem 
mercadorias no lado paraguaio para revender a urn prec;o superior em seu 
proprio pais. (BARTOLOME, 2003, p.22) 

Devido a grande circula<;ao de pessoas e vefculos pela Ponte da Amizade, 

diariamente, os controles policial e alfandegario acabam sendo ineficientes, expondo 

a regiao ao trafico ilegal de armas e de drogas, e ao contrabando. A Ponte Tancredo 

Neves, apesar de urn movimento menor em compara<;ao a Ponte da Amizade, 

tambem tern urn controle insuficiente. 

Dentre a heterogeneidade da popula<;ao local, destaca-se a comunidade 

arabe, com aproximadamente 12 mil pessoas, segundo dados obtidos em 1998, par 

ocasiao da anistia a imigra<;ao ilegal. A grande maioria destes imigrantes e de 

origem libanesa, com parentes no Vale do Bekaa, no Ubano, epicentro da 

organiza<;ao Hezbollah. Existe a preocupa<;ao de envio de dinheiro a membros da 

organiza<;ao, e neste sentido, Mohammed Naser, urn dos lfderes da comunidade 

libanesa local, admitiu a imprensa que se envia dinheiro a organiza<;ao Hezbollah da 

seguinte maneira: 

Quando somas imigrantes sabemos que nao podemos esquecer de ajudar 
aqueles que ficaram no nosso pais. Muito menos quando esse pais esta em 
guerra ( ... ) uma vez por mes, ou quando podemos, enviamos dinheiro para 
nossa gente ( ... ) alguns tern familiares que sao parte do Hezbollah mas, 
sem duvida, esses nao sao os unicos que ajudam ao movimento. As 
contribuic;oes importantes sao feitas pelas associac;oes de empresarios ... 
(LA NACION, 1998, apud BARTOLOME, 2003, p. 23) 

Os Hderes da comunidade islamica em Foz, Xeque Taleb Joma e Ali Said 

Rahal repudiaram publicamente os atentados de 11 de setembro, criticando, ao 
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mesmo tempo, o que consideram uma campanha de difama9ao contra os 

mu9ulmanos, orquestrada pelos grandes meios de comunica9ao. 

Em Ciudad del Este, onde ha uma comunidade arabe que gira em torno de 2 

a 3 mil pessoas se encontra a mesquita profeta Muhammad. Seus Hderes espirituais 

sao os Xeques libaneses Mahamud Bradan e Mumir Fadel. Fadel repudiou 

publicamente os atentados de 11 de setembro, referindo-se a Bin Laden: 

Na minha terra vi crianc;:as com as cabec;:as cortadas, a opressao, e quando 
vejo coisas desse tipo acontecendo s6 posso repudia-las ( ... ) todo o mundo 
pensa que ele (Bin Laden) e muc;:ulmano porque se veste como urn religioso 
( ... ) mas ele nao representa nada para a religiao muc;:ulmana ( ... ) ele quer 
representar a religiao muc;:ulmana, mas n6s nao precisamos esse tipo de 
representante. (0 EST ADO DE SAO PAULO, 2001, apud BARTOLOME, 
2003, p. 23) 

Das cidades da trlplice fronteira, a que registra menor movimento economico 

e Puerto lguazu, na Argentina. Apesar disso, na area de seguran9a ocorre o oposto. 

Ap6s os atentados de 11 de setembro, o governo argentino refor9ou as For9as de 

Seguran9a (Pollcia Federal, Gendarmeria e Guarda Costeira). 
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3 0 CRIME TRANSNACIONAL NA TRiPLICE FRONTEIRA 

0 maior problema da triplice fronteira, ao contrario do que se pode pensar, 

nao e o contrabando ou a falsificac;ao, mas o crescimento de organizac;oes 

criminosas, tanto regionais quanto internacionais, tendo seu epicentro em Ciudad del 

Este. 

Conforme dito pelo deputado uruguaio Alberto Scavarelli (apud BARTOLOME, 

2003, p. 23), "nesta localidade convergem as estruturas criminosas mais importantes 

no nivel internacional: a Yakuza japonesa, os carteis colombianos e mexicanos, as 

mafias nigerianas e a propria mafia russa". 

0 libanes Charif Hammoud, presidente da Uniao de lmportadores da Ciudad 

del Este se refere a esta cidade dizendo: "Aqui ninguem sabe que porcentagem de 

neg6cios sao licitos e que porcentagem sao ilicitos. Ciudad del Este merece a forma 

que tern: ha falsificac;ao, contrabando, trafico de drogas e armas" (CAMARASA, 

2000, apud BARTOLOME, 2003, p.24). 

0 governo do Paraguai esta plenamente consciente do aspecto ilegal de 

Ciudad del Este, admitindo e comprometendo-se a combate-lo. Em fevereiro de 

2000, o Ministro de Obras Publicas paraguaio, Jose Alberto Planas, declarou que o 

presidente Luiz Gonzales Macchi considerava a situac;ao em Ciudad del Este em 

materia de criminalidade como "extravasada", acrescentando que seu governo "esta 

consciente que ali reina o caos e por esse motive foi determinada a transferencia de 

varies funcionarios, assim como a reestruturac;ao dos mecanismos de controle" (LA 

NACION, 2000, apud BARTOLOME, 2003, p. 24). 

3.1 CONTRABANDO E FALSIFICA<;AO 

0 contrabando e a falsificac;ao em Ciudad del Este concentram-se 

principalmente em cerca de uma duzia de atividades comerciais, entre elas 

equipamentos eletronicos, informatica, calc;ados para esportes, bebidas, brinquedos, 

relojoaria, produtos texteis, perfumaria, cigarros, COs e DVOs. Esta comercializac;ao 

e facilitada pela legislac;ao paraguaia, que permite que a mercadoria seja patenteada 
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no Registro Nacional de Marcas lnternacionais, desde que ainda nao registrada no 

pafs. 

0 comercio de autom6veis roubados da Argentina tambem preocupa na 

Trfplice Fronteira. Sao principalmente carros de luxo, que acabam indo parar em 

Ciudad del Este. 

De acordo com as autoridades brasileiras, "no territ6rio paraguaio mais perto 

da fronteira deve haver umas 100 pistas de pouso clandestinas, usadas para o 

contrabando e trafico ilegais para a Argentina e Brasil, mobilizando urn capital de R$ 

1,5 bilhao anualmente" (GLOBAL CRIME, 1998, apud BARTOLOME, 2003, p. 26). 

0 contrabando fluvial para a Argentina e o Brasil vindo de Ciudad del Este e 

feito, em geral, pelo Rio Parana e, no Brasil, pelo lago artificial de ltaipu. 0 

contrabando por meio do Parana e formado por mercadorias em geral; pelo lago de 

ltaipu passam autom6veis roubados, drogas e armas. "Diante deste cenario, em 

maio de 2001, a Polfcia Federal instalou uma base aerea em Foz do lgua9u, de 

onde suas aeronaves efetuam patrulhas sobre o Rio Parana e o Lago de ltaipu" 

(ABC, 2001, apud BARTOLOME, 2003, p. 26). 

3.2 A PRESEN<;A DA MAFIA CHINESA 

A presen9a chinesa em Ciudad del Este gira em torno de 30.000 (trinta mil) 

pessoas. 0 Banco Chinatrust, ja em 1998, era urn dos principais bancos 

internacionais do Paraguai. 0 objetivo da mafia chinesa e essencialmente cobrar a 

"prote9ao" dos comerciantes locais da mesma nacionalidade e cobrar "impostos" 

sobre os contt3ineres oriundos da Asia, importados pelos comerciantes. 

A mafia chinesa que opera nessa area tambem teria realizado opera9oes 

ilegais com o grupo terrorista egfpcio Gamaa lslamiya. De acordo com a 

investiga9ao jornalistica do brasileiro Roberto Godoy, pelo menos duas 

organiza96es estiveram envolvidas nessas atividades: as famflias Sung-1 e Ming. 
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A famflia Sung-1, residente na cidade paraguaia de Hernandarias, utilizaria 
como cobertura para as suas operar;oes ilegais tres lojas de fotografia e 
material eletronico localizadas em Ciudad del Este. Em dezembro de 2000, 
Sung-1 teria vendido um late de munir;oes a Gamaa, enviando-a ao Egito 
por via maritima como "equipamento medico"; o navio, com bandeira de 
Camaroes, foi interceptado no porto cipriota de Limasol. A Companhia Ming, 
por sua parte, administraria verbas da Gamaa desde Ciudad del Este, num 
circuito financeiro que incluiria a Guiana e as llhas de Cayman. (GODOY, 
2001, apud BARTOLOME, 2003, p. 27) 

3.3 LAVAGEM DE DINHEIRO 

A Jegaliza9ao de capital proveniente de atividade ilfcitas e realizada ha muito 

tempo na regiao da Triplice Fronteira. A Jegaliza9ao adota diversas formas, como 

por exemplo as inversoes imobiliarias, o jogo nos cassinos da cidade de Acaray e a 

lavagem de dinheiro por meio do circuito financeiro. 

0 metoda de evasao de divisas empregado pelos brasileiros consiste em 

efetuar (ou transferir) depositos em casas de cambia em Foz, de onde serao 

distribuidos para contas do tipo CC-5 (conta de residente no exterior) em casas de 

cambia no Paraguai. 

0 que se percebe na area da Triplice Fronteira em relayao a provavel 
lavagem do dinheiro por meio do circuito financeiro, e que essa 
problematica parece confundir-se com o envio de divisas ao Oriente Media 
pela comunidade arabe local para ajudar os familiares que ficaram na sua 
terra natal; algumas destas remessas sao suspeitas de serem enviadas 
para organizar;oes arabes relacionadas com atividades terroristas, em 
particular, a libanesa Hezbollah. (BARTOLOME, 2003, p. 28) 

Uma investiga9ao realizada ap6s o ataque terrorista de 11 de setembro, pela 

Secretaria para a Preven9ao de Lavagem de Dinheiro (SEPRELAD) do Paraguai 

demonstrou que urn grupo de 42 arabes residentes em Ciudad del Este remeteu ao 

exterior aproximadamente 50 milhoes de d61ares, a maioria, presumivelmente, ao 

Ubano; embora nao se possa determinar quando as referidas transferencias foram 

feitas, supoe-se que foram feitas entre 1997 e 2001. "Segundo o que transpirou na 

ocasiao, essas expressivas quantidades multimilionarias em d61ares eram 

propriedades dos arabes associados com neg6cios de trafico de armas e outros atos 

ilicitos" (BARTOLOME, 2003, p. 28). 
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3.4 TERRORISMO DO ORIENTE MEDIO NA TRfPLICE FRONTEIRA 

Segundo o minucioso trabalho jornalistico realizado pelo brasileiro Roberto 

Godoy, a suspeita sabre a presen<;a de terroristas ligados ao Oriente Media nessa 

area remonta ao ano de 1981. 

Com o passar do tempo, durante toda a decada de 1990, radicaram-se em 

Foz (e tambem na cidade brasileira de Chui, na fronteira como Uruguai) numerosos 

terroristas do Oriente Media. Ap6s o atentado contra a embaixada de Israel, em 

Buenos Aires, em 1992, a Argentina, o Brasil e o Paraguai, redobraram sua aten<;ao 

na Triplice Fronteira. A informa<;ao prestada pelos organismos oficiais de inteligencia 

a investiga<;ao efetuada pela Corte Suprema de Justi<;a teve urn importante papel, 

ajudando a reunir, em 10 de maio de 1999, indicios suficientes para atribuir a a<;ao 

terrorista a organiza<;ao Hezbollah. 

A enfase dada a regiao da Triplice Fronteira por Brasil, Argentina e Paraguai 

redundou em uma importante quantidade de a<;oes contraterroristas, a partir da 

segunda metade da decada de 1990: 

Abril de 1996 

Novembro de 
2000 

A vincula<;ao entre a Triplice Fronteira e o terrorismo islamico assumiu 

maiores propor<;oes depois dos atentados de 11 de setembro de 2001 em Nova York 

e Washington, atribuidos a rede AI Qaeda liderada pelo saudita Osama Bin Laden. 
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Nesse contexto, rapidamente comec;aram a surgir analises nas quais se assegurava 

que a mencionada organizac;ao terrorista mantinha, de alguma maneira, lagos com a 

comunidade arabe na Triplice Fronteira, mantendo-a informada de suas atividades 

(menor hip6tese), ou possuindo facilidades logfsticas e seguidores (maior hip6tese). 

A revalorizac;ao da Trfplice Fronteira em geral, e de Ciudad del Este em 

particular, como centro do terrorismo islamico, ap6s os atentados de 11 de setembro 

de 2001 nos EUA, causou uma enorme quantidade de operac;oes antiterroristas, que 

obtiveram importantes resultados. 

No dia 21 de setembro a pollcia do Paraguai deteve, em duas operac;oes 
realizadas nas cidades de Encarnacion e Ciudad del Este respectivamente, 
17 cidadaos arabes, todos portadores de documentayao falsificada, sem 
carimbo de entrada no pais, registrado pelo Departamento de lmigrayao. A 
busca atendeu aos pedidos da Interpol e do governo dos EUA. 
No dia 3 de outubro, duas semanas depois dessas detenyaes, houve uma 
"batida" (diligencia policial) em uma loja na Galeria Page em Ciudad del 
Este. Tanto a loja como boa parte da galeria eram propriedades do libanes 
Assad Ahmad Barakat, procurado pela justic;a, acusado de recrutar 
combatentes e arrecadar dinheiro para a organizac;ao libanesa Hezbollah. 
Entre o material confiscado durante a diligencia policial se encontravam 
disquetes, videos e COs. As gravac;oes de videos e de COs totalizavam 
mais de 60 horas de discursos feitos por Hassan Nasrrallah, lider do 
Hezbollah, onde este incita a nao aceitayao da Autoridade Nacional 
Palestina, a libertaqao de Jerusalem de seus inimigos, e o inicio de uma 
guerra santa que inclui a martirizac;ao (explodir seus corpos contra 
inimigos), entre outras coisas. As gravac;oes tambem incluiam urn tipo de 
curso para homens-bomba. A policia encontrou tambem uma carta de 
Nasrrallah dirigida a Barakat, agradecendo profusamente pelas 
contribuic;oes monetarias enviadas a sua organizac;ao desde a Triplice 
Fronteira. (BARTOLOME, 2003, p. 31, 32) 

0 ultimo acontecimento registrado na Trfplice Fronteira com relac;ao ao 

terrorismo islamico ocorreu em meados de abril de 2002 quando foi preso em Foz o 

egfpcio Mahdi Obrahim Soliman, acusado de pertencer a organizac;ao Gamaa 

lslamiya e de ter participado no famoso massacre do Luxor. 

3.5 A CORRUPCAO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS 

Neste campo, o caso mais conhecido de associac;ao entre atividades ilfcitas 

cometidas na area da Trfplice Fronteira e a corrupc;ao de funcionarios publicos e a 

falsificac;ao de documentos. 
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0 episodic mais famoso ocorreu com o consulado paraguaio em Miami, 
onde foram concedidos os vistas de mais de vinte libaneses que jamais 
haviam pisado nos EUA, tal como estabelece o procedimento consular 
internacional. Alem disso, tres libaneses figuravam nas listas do FBI norte
americana par supostas atividades terroristas. Os cidadaos libaneses que 
aparentemente haviam recebido vistas em Miami, teriam seguido, na sua 
maioria, o mesmo itinerario de viagem: Beirut-Paris-Sao Paulo-Ciudad del 
Este. Em func;ao destas irregularidades, a justic;a do Paraguai processou o 
consul em Miami pela emissao de documentos publicos falsos. (ABC, 2001, 
apud BARTOLOME, 2003, p. 33) 

Vale destacar o esfon;o que vern realizando a Chancelaria do Paraguai para 

detectar todas estas atividades ilegais, determinar a sua seriedade e identificar 

exatamente os responsaveis, para leva-los a justi~a. 
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4 AS EXPERIENCIAS DE REPRESSAO AO CRIME TRANSNACIONAL 

A preocupagao com a seguranga publica na regiao em estudo sempre foi a 

tonica dos governantes locais, muito embora os esforgos praticos ficassem aquem 

da real necessidade da populagao. 

Ao se analisar as operagoes abaixo, todas elas desenvolvidas na mesma 

ambiencia regional, ve-se que a principal falha dos planejadores consistia em dar urn 

carater temporario as agoes policiais. Com duragao de aproximadamente urn mes, 

as primeiras operagoes eram eficientes enquanto duravam no local. Logo ap6s o 

retraimento da tropa, os criminosos voltavam a pratica de seus crimes habituais. 

Para uma melhor compreensao, sera estudada sinteticamente cada uma das 

operagoes, algumas ja em desuso, outras em execugao, mas cada uma fornecendo 

subsfdio para montagem de urn perfil padrao de operagoes. 

4.1 A OPERACAO FRONTEIRA DA SOLIDARIEDADE 

Desenvolvida no primeiro governo de Roberto Requiao, esta operagao era 

planejada e langada pelo Comando do Policiamento do Interior, utilizando-se de 

tropas especializadas da PMPR e da Polfcia Civil. Sua caracterfstica principal 

consistia na destruigao de portos clandestinos as margens do reservat6rio de ltaipu. 

As agoes urbanas eram localizadas nas cidades lindeiras ao lago, principalmente 

Foz do lguagu, Guafra, Toledo e Santa Helena. Sua duragao era de urn mes, e 

exigia a alternancia de equipes de diversos grupos especiais da Capital. Duas outras 

caracterfsticas ficaram explfcitas: alto custo e baixa eficacia na repressao ao crime 

transnacional, pais, ao deixar a area, o fluxo de drogas, armas e produtos 

contrabandeados era restabelecido. 
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4.2 A OPERAc;Ao FRONTEIRA SEGURA 

A opera<;ao Fronteira Segura possuia a mesma matriz de emprego da 

opera<;ao Fronteira da Solidariedade, com as seguintes variaveis: Em primeiro Iugar, 

nao mais se utilizava a Policia de Choque, posto que a aplica<;ao desta Subunidade 

especializada tornou-se obrigat6ria na Capital, pela redu<;ao do efetivo operacional 

dos Batalhoes de Area. A evolu<;ao mais importante consistiu no deslocamento do 

planejamento da opera<;ao para a 3a Se<;ao do 14° BPM, batalhao este com 

responsabilidade territorial local. Na mesma esteira, os resultados eram minimizados 

pela presen<;a temporaria da opera<;ao, nao atacando a infra-estrutura criminal com 

a<;oes mais especfficas. 

4.3 A FEPE - FORCA ESPECIAL DE PRONTO EMPREGO 

Com o aumento da demanda por seguran<;a publica em todo o Estado, a 

PMPR se viu for<;ada a adotar estrab§gias inteligentes, visando ao uso cada vez 

mais racional de seus recursos humanos e materiais. 

Costumeiramente, frente a crescente onda de crimes em determinadas 

regioes do estado, a Companhia de Polfcia de Choque era deslocada com parte de 

seu efetivo para tentar dar cabo aquelas situa<;oes que assolavam cidadaos 

paranaenses. Com tal medida, nao raras vezes, o que ocorreu foi o descobrimento 

da capital no que tange a sua maior for<;a de resposta imediata. Para que a 

qualidade dos servi<;os prestados pela Cia P Chq nao caisse, era necessaria se 

valer de escalas de servi<;o dobradas, pois contingente consideravel estava no 

interior do Estado. 

Preocupado com o problema, o alto comando da PMPR resolveu criar, em 

agosto de 2006, uma For<;a Especial aos moldes da For<;a Nacional de Seguran<;a 

Publica. Desta feita, nao lan<;aria mais mao da tropa de choque, fazendo com que 

esta cumprisse seu papel regulamentar e nao se descuidasse da qualidade do 

servi<;o oferecido na capital. Sendo assim, foi criada a For<;a Especial de Pronto 

Emprego - FEPE. Essa for<;a seria composta de uma guarni<;ao de ROT AM de cada 

OPM, totalizando 20 viaturas e um contingente de 80 homens, comandada porum 



29 

Major, tendo como subcomandante urn Capitao e mais tres tenentes auxiliares. Sua 

sede seria na capital e sua subordinagao direta ao Comandante Geral. 

Com esta medida, cada OPM nao sofreria o impacto de se retirar todo seu 

efetivo de pronta resposta - ROT AM - pois so mente seria utilizada uma guarnigao e 

tambem nao causaria nenhum impacto na capital com a retirada da tropa de choque. 

Cada equipe traria uma propria dotagao de armamento, sendo 

preferencialmente fuzis, submetralhadoras os carabinas "shot-gun". Trariam ainda, 

leve aparato de agentes qufmicos antidisturbios. Foi providenciado novo uniforme 

em tecido "rip stop" e calgado reforgado para a demanda de servigo, alem de todos 

se utilizarem de coletes taticos "Scorpion". 

No tocante a natureza do servigo prestado, foram realizadas operagoes 

conjuntas com as polfcias militares de Sao Paulo e Santa Catarina, sendo cumpridos 

mandados judiciais, alem do reforgo no policiamento com bloqueios estrategicos nas 

divisas de ambos os Estados. Em operagoes por todo o estado paranaense, foram 

cumpridos diversos mandados de busca e apreensao e de prisao. 

Quando em operagao em determinada regiao, a sociedade ganhava urn 

reforgo policial com a saturagao em areas de risco como favelas, e policiamento 

preventivo ostensivo nos pontos de grande circulagao de pessoas. Nessas 

operagoes foi retirada de circulagao uma quantidade expressiva de armas, drogas e 

indivfduos de alta periculosidade a sociedade. 

Alem das operagoes programadas, a FEPE era convocada em casos 

extraordinarios para dar uma resposta rapida, como foi o caso em Ortigueira-Pr, 

quando a cidade foi invadida por criminosos que renderam policiais locais, bern 

como agencias bancarias e dos correios. 

Nao raras vezes, a Forga se fez presente no litoral, em eventos tradicionais 

como feriados e carnaval, em que a concentragao popular demandava preocupagao 

com a seguranga nas praias de nosso Estado. 

A resumida atuagao da FEPE na fronteira nao proporcionou impacto 

significativo na articulagao das agoes criminosas, pois prevalecia o emprego 

temporario, retornando a normalidade ap6s a retirada do efetivo do local. 



30 

4.4 AS OPERAQOES FRONTEIRA PELO CENTRO DE OPERAQOES 

CONJUNTAS- COG 

As operagoes policiais na fronteira, coordenadas pelo COG - Centro de 

Operagoes Conjuntas, objetivavam harmonizar esforgos interestaduais na gestao de 

efetivos policiais, recursos e resultados. A vantagem tatica consistia em poder 

articular agoes coordenadas nos estados de Sao Paulo, Parana e Mato Grosso do 

Sui. Todavia, a duragao da operagao era de menos de uma semana, e os resultados 

eram insatisfat6rios. 

4.5 A OPERAQAO FRONTEIRA SUL PELO EXERCITO BRASILEIRO 

A Operagao Fronteira Sui e desenvolvida anualmente pelo Exercito Brasileiro, 

e tern como objetivo basico o adestramento da tropa militar nas agoes de GLO -

Garantia da Lei e Ordem. As operagoes GLO nascem da necessidade do emprego 

de tropas federais para a restauragao da ordem publica e seguranga publica em 

estados cujos recursos locais (polfcias estaduais), estejam incapacitados de 

controlar a situagao de crise. 

Nesta operagao, as forgas policiais federais e estaduais funcionam de 

maneira adjunta ou subalterna, obedecendo ao emprego planejado pelo COSI

Centro de Operagoes de Seguranga lntegrada da Regiao Militar. 

A duragao da operagao e de geralmente tres semanas, possui alto custo e 

nao possui resultados satisfat6rios no que se refere ao ataque ao crime 

transnacional. Sua maior utilidade e o adestramento dos recrutas do Exercito 

Brasileiro. 
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5 A FORCA ALFA 

Sendo uma das diretivas da SESP o combate continuo ao narcotrafico, 

implicando no direcionamento de esfon;os policiais tanto da PoHcia Civil por meio 

das DENARCS, e pela criagao da FOR<;A SAMURAI na PoHcia Militar, a inteligemcia 

policial apontou urn novo nicho de emprego policial. 

Em reuniao entre a chefia da FOR<;A SAMURAI com o Comandante Geral, 

Cel QOPM ANSELMO DE OLIVEIRA, foi sugerido pelo primeiro a necessidade de 

urn forga operativa na regiao do reservat6rio de ITAIPU, posto que a atividade de 

inteligencia policial produzida apontava intensa atividade de traficantes nas cidades 

de Foz do lguagu e Guafra. Estas duas cidades, extremas ao lago, controlavam as 

remessas de drogas para as regioes sui, centro-oeste e sudeste do Brasil, bern 

como as cargas de narc6ticos para a America do Norte, Europa e Africa. Mas o que 

se destacava era o problema interne, estadual, em que os crimes de homicfdio 

gerados nas periferias de Foz do lguagu, Londrina, Curitiba, Cascavel e Ponta 

Grossa estavam conexos a implantagao de novas rotas de distribuic;ao nos bolsoes 

de pobreza. 

Surgiu assim em primeira fase, a criagao do Grupo COBRA, que de maneira 

sintetica, iria patrulhar o Lago de ltaipu e interceptar as cargas de narc6ticos e 

armas de fogo ilegais no memento mais vulneravel ao contraventor, ao cruzar a 

fronteira. 

Posteriormente, a ideia preliminar foi submetida a 3a. Segao do Estado Maior 

da PMPR, encarregada do planejamento estrategico da Polfcia Militar, a qual 

formatou a estrutura atual da Forga Alfa, tendo como planejadores o Ten.-Cel. Matos 

e Ten.-Cel. Tortato. 

Atualmente, a Forga Alta encontra-se operativa em toda a regiao da Triplice 

Fronteira, tendo duas sedes operacionais. A primeira, sede administrativa, localiza

se na cidade de Guaira e tern como finalidade a gestao administrativa e de 

inteligencia policial. A segunda sede encontra-se em Santa Helena, e possui a 

destinagao de facilitar as operac;oes ribeirinhas no Lago de ltaipu, servindo como 

base nautica e logfstica. 
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6 AS DOUTRINAS DE OPERACOES POLICIAIS 

Neste capitulo estao descritos os varios niveis de doutrinas de opera96es 

policiais, desde a internacionalmente utilizada, ate a nacional e particularmente a 

doutrina de emprego da PoHcia Militar. 

a. A DOUTRINA INTERNACIONAL DE OPERA(XJES POLICIAIS 

Muito embora as doutrinas de emprego de for9as policiais estejam vinculadas 

ao dispositive constitucional de cada pais, existe um nucleo comum de opera96es 

que permeia toda a constru9ao doutrinaria. Ap6s rapida analise, detecta-se a 

vontade do estrategista em fazer o aporte de recursos e efetivo em uma 

determinada area geografica onde a atividade criminal e intensa. Duas linhas se 

desdobram desta primeira afirmayaO. A primeira e 0 emprego de efetivos policiais 

como tropa de ocupacao, o exemplo deste tipo de emprego aparece no Rio de 

Janeiro, em que os morros sao "ocupados", pelo BOPE - Batalhao de Opera96es 

Especiais. 0 resultado e pifio, pois ao sair da favela, a criminalidade retorna as 

atividades normais. 

A segunda linha de a9ao consiste na ocupa9ao permanente, em que a 

presen9a do efetivo policial e continua, negando a area sob seguran9a ao crime 

organizado. Este principia e chamado doutrinariamente de interdicao de area, nasce 

no periodo p6s Segunda Guerra Mundial, com a polariza9ao do equilibria geopolitico 

entre EUA e URSS. A doutrina militar, por sua vez, ira influenciar as doutrinas das 

policias da Europa e EUA, posto que nesta fase, a seguran9a do Estado prevalecia 

sobre a prote9ao do cidadao, e o combate aos inimigos internos, principalmente os 

revolucionarios de esquerda, era a prioridade dos organismos policiais. 

0 compendia doutrinario do Exercito Americana FM 31-28 Special Forces 

Advanced Urban Combat traz as opera96es no seu aspecto pratico de tecnicas, 

taticas e procedimentos, descrevendo a hierarquia do combate urbano, em que sao 

descritos o treinamento necessaria, as tecnicas referentes e as missoes 

compreendidas. 
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Preso ao aspecto tecnico e nao tatico, o manual limita-se a explorar os 

seguintes elementos constitutivos de uma opera9ao: pessoal, tempo, facilidades, 

equipamento, muni9ao, seguran9a, suporte medico e proficiencia dos operadores. 

0 manual sui africa no South African Anti-Terrorist Operations Manual possui 

uma aplica9ao focada em opera9oes. 

As principais opera9oes desenvolvidas sao: 

a) Opera9oes de Controle de Fronteira; 

b) Opera9oes de Area; 

As opera9oes de area se subdividem em : 

b.1. Patrulhas a pe; 

b.2. Rastreamento 

b.3 Persegui9ao 

b.4 Assalto a bases de terroristas; 

b.S Emboscadas; 

b.6 Envolvimento; 

b. 7 Defesa e prote9ao de pontos sensiveis; 

No estudo Opera9oes de lnforma9oes em Apoio as Opera9oes Especiais, o 

Ten Cel Bradley Bloom, do Exercito dos EUA, defende o emprego da atividade de 

inteligencia pre-operacional nas seguintes vertentes: 

a) lmpedir, desencorajar, dissuadir e impelir o adversario para desorganizar 

sua unidade de comando e metas, enquanto preservamos as nossas; 

b) Proteger nossos pianos e desorientar os do oponente, permitindo que 

nossas for9as concentrem os efeitos para obter a maxima vantagem 

enquanto o adversario emprega seus recursos com pouco resultado; e 

c) Controlar as comunica9oes e as redes inimigas enquanto protegemos as 

nossas, enfraquecendo sua habilidade de dirigir uma defesa organizada, a 

medida que preservamos o comando e o controle de nossas for9as. 

Em sintese, a doutrina e hierarquizada com os seguintes tipos de opera9oes 

militares: 

1. Opera9ao Ofensiva: com as seguintes subdivisoes: 

1.1 Marcha para o combate: 

- busca e ataque; 



1.2 Ataque: 

- Emboscada; 

- Demonstra<;ao de for<;a; 

- Ataque de desorganiza<;ao; 

- Finta; 

- lncursao; 

1.3 Aproveitamento do exito; 

1.4 Persegui<;ao. 

2. Opera<;ao Defensiva: com as seguintes subdivisoes: 

2.1 Defesa de area; 

2.2 Defesa m6vel; 

2.3 Movimentos retr6grados: 

- a<;ao retardadora; 

- retraimento; 

- retirada. 

3. Opera<;ao de Estabilidade: 

3.1 Opera<;oes de paz; 

3.2 Defesa interna de paises estrangeiros; 

3.3 Auxilio de seguran<;a; 

3.4 Assistencia humanitaria e de assuntos civis; 

3.5 Apoio as opera<;oes de defesa civil; 

3.6 Combate ao terrorismo; 

3. 7 Opera<;oes de evacua<;ao de nao combatentes; 

3.8 Controle de armas; 

3.9 Demonstra<;ao de for<;a. 

4. Opera<;oes de Apoio: 

4.1 Opera<;oes de apoio interno; 

4.2 Assistencia humanitaria no exterior; 

4.3 Formas de Opera<;oes de Apoio: 

- Opera<;oes de socorro; 

34 
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- Apoio aos incidentes que envolvam armas de destruic;ao em 

massa; 

- Apoio a imposic;ao da Lei Civil; 

- Auxflio a comunidade. 

5. Tipos de Operac;oes Precursoras Taticas: 

5.1 Operac;oes de Reconhecimento: 

-Zona; 

-Area; 

-Rota; 

- Reconhecimento em forc;a. 

5.2 Operac;oes de Seguranc;a: 

- Cobertura; 

- Protec;ao; 

- Vigilancia; 

- Area(inclui rota e comboios); 

-Local. 

5.3 Movimento de tropa: 

- Movimento administrative; 

- Marcha de aproximac;ao; 

- Marcha por estrada. 

5.4 Operac;oes combinadas de ruptura; 

5.5 Operac;oes de transposic;ao de curso dagua; 

5.6 Substituic;ao em posic;ao; 

5.7 Operac;oes de ultrapassagem; 

5.8 Operac;oes de informac;ao tatica. 

6.2 A DOUTRINA NACIONAL DE OPERA<;OES POLICIAIS 

A doutrina nacional de emprego de forc;a terrestre esta pautada pelo MANUAL 

DE CAMPANHA C-100 - 5 - OPERA<;OES, o qual representa a sintese do 

pensamento militar estrategico brasileiro. 
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0 pensamento militar da fon;a terrestre brasileira vern se desenvolvendo 

particularmente, desde a II Guerra Mundial. Atualmente, o combate adquire 

caracteristicas especiais, influenciado pela sofisticada tecnologia que se faz 

presente no campo de batalha. As exigencias do combate moderno, por seu turno, 

estimulam o desenvolvimento de qualquer For9a Armada. 

A atual organiza9ao da For9a Terrestre representa uma evolu9ao importante 

que possibilita a ado9ao de uma doutrina militar dinamica e ajustada as suas 

necessidades. 

As guerras do Oriente Medio e os mais recentes conflitos ocorridos no mundo 

permitem conclusoes sobre a conduta do combate, as taticas utilizadas e o grau de 

influencia do material empregado. Mais do que nunca, cresce de importancia a figura 

do chefe militar, o adestramento adequado dos quadros de tropa, assim como a 

disponibilidade dos mais modernos meios de combate. 

Conforme preceitua o Manual C100-5 (EXERCITO BRASILEIRO, 1997), a 

doutrina da For9a Terrestre enfatiza como fatores decisivos para a vit6ria final: 

0 esplrito ofensivo; a importancia da conquista e manuten9ao da iniciativa; 
a rapidez de concep9ao e de execu9ao das operayaes; a iniciativa dos 
subordinados; a flexibilidade para alterar atitudes, missoes e constitui9ao 
das for9as; a sincroniza9ao das a96es no tempo e no espa9o; e a lideran9a 
e capacidade de decisao dos comandantes em todos os escaloes. 

6.2.1 Opera9oes Ofensivas 

As opera9oes ofensivas sao consideradas essenciais para se obter resultados 

positivos, pois mesmo nas opera9oes defensivas devem-se procurar oportunidades 

para empreender a9oes ofensivas, essas a9oes inspiram audacia, fortalecem o 

espirito de corpo e motivam o combatente. 

As finalidades das a9oes ofensivas visam: 

- Destruir for9as inimigas; 

- Conquistar areas ou pontos importantes do terreno; 

- Obter informa9oes do inimigo; 

- Privar o inimigo de recursos essenciais; 

- Desviar a aten9ao do inimigo de outras areas. 
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As opera96es taticas ofensivas sao batalhas continuas, deve-se manter o 
inimigo sob pressao continua deixando-lhe poucas op96es, dando-lhe 
pouco ou nenhum tempo para descanso, par outro lado, o comandante da 
opera9ao deve prever o emprego de tropas descansadas, alternando as 
tipos de opera96es, substitui9ao do efetivo empregado a fim de minorar as 
efeitos negatives de fadiga no desempenho individual e coletivo. 
(EXERCITO BRASILEIRO, 1997) 

Todo esforc;o, conhecimento tecnico e operacional deve ser empregado para 

que se possa eliminar a capacidade de reac;ao do inimigo, deve-se observar que a 

cobertura, dissimulac;ao, as operac;oes de interdic;ao, de guerra psicol6gica e de 

guerra eletronica sao processes de suma importancia para reduzir de forma 

contundente o poder de reac;ao do inimigo. 

0 Manual C100-5 (EXERCITO BRASILEIRO, 1997), traz cinco tipos de 

operac;oes ofensivas: 

- a marcha para o combate; 

- o reconhecimento em forc;a; 

- o ataque; 

- 0 aproveitamento do exito; 

- a perseguic;ao. 

A marcha para o combate e aquela que se realiza agressivamente, e 
a marcha tatica na dire9ao do inimigo em que se apossa do objetivo 
evitando a oportunidade de rea9ao. Nessa fase, os 6rgaos de inteligencia e 
de seguran9a sao empregados para facilitar a a9ao da tropa de forma 
favoravel e eficiente; 

0 reconhecimento em for9a e realizado pelo comandante com a 
finalidade preclpua de obter informa96es, este deve estar preparado para 
explorar, prontamente, a descoberta de pontes fracas no dispositive do 
inimigo, e a a9ao em que se obtem informes mais rapidos e 
pormenorizados; 

0 ataque tern a finalidade de derrotar, destruir ou neutralizar o 
inimigo; 

0 aproveitamento do exito e a opera9ao que se segue a urn ataque 
bern sucedido, quando a forc;a inimiga nao consegue manter sua posic;ao e 
o momenta oportuno para que as for9as amigas ampliem o maximo passive! 
suas vantagens obtidas e anulem a capacidade do inimigo se reorganizar. 
(EXERCITO BRASILEIRO, 1997) 

Ha de se observar que das operac;oes ofensivas, o aproveitamento do exito e 

a que obtem resultados mais decisivos, pois ela permite a destruiyao do inimigo e de 

seus recursos com urn mfnimo de perdas para o atacante eo seu efeito psicol6gico 

cria confusao e apreensao nas forc;as inimigas, reduzindo assim sua capacidade de 

reac;ao. 
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Quando o inimigo apresenta indfcios de desmoralizac;ao e suas forc;as 

desintegram-se sob pressao ininterrupta, o aproveitamento do exito pode 

transformar-se em perseguic;ao, a perseguic;ao e a operac;ao destinada a cercar e a 

destruir uma forc;a inimiga que tenta fugir. 

6.2.1.1 Formas de Manobra Tatica Ofensiva 

Nessas operac;oes, as forc;as atacantes manobram para obter uma vantagem 

sobre o inimigo; o objetivo e cerrar sobre ele e destruf-lo, para tanto e utilizado o 

emprego de cinco formas de manobras ofensivas, sejam: 

- Desdobramento; 

- Envolvimento; 

- Penetrac;ao; 

- lnfiltrac;ao; 

- Ataque frontal. 

Na manobra ofensiva desdobramento o ataque principal e dirigido para a 
conquista de urn objetivo a retaguarda do inimigo au sabre o seu flanco; 
dessa forma, evita-se a sua principal posic;:ao defensiva, assim cortam-se as 
seus itineraries de fuga e o sujeita ao risco de destruic;:ao em sua propria 
posic;:ao. (EXERCITO BRASILEIRO, 1997) 

Essa manobra procura atingi-lo simultaneamente em duas direc;oes e procura, 

por meio de ataques secundarios iludir o inimigo para impedir seu retraimento e 

reduzir sua possibilidade de reagir ou localizar a existencia de urn ataque principal. 

"Na manobra ofensiva envolvimento, o inimigo e destrufdo em local e em 

ocasiao de escolha do atacante" (EXERCITO BRASILEIRO, 1997); ele difere do 

desdobramento por nao ser dirigido para destruir o inimigo em sua posic;ao 

defensiva, pois ela forc;a o inimigo a abandonar sua posic;ao de defesa para depois 

ser destrufdo. 

"Quando os flancos do inimigo sao inacessfveis pode ser utilizada a manobra 

ofensiva denominada penetrac;ao" (EXERCITO BRASILEIRO, 1997); esta consiste 

em passar com a forc;a atacante por meio da posic;ao defensiva do inimigo, tendo 

como objetivo romper o dispositive do adversario, dividi-lo e derrota-lo por partes. 

"A infiltrac;ao tern por objetivo colocar na retaguarda do inimigo uma forc;a a 
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qual nao deve ser percebida" (EXERCITO BRASILEIRO, 1997); esta deve obter o 

elemento surpresa, pode ser empregada em opera9oes defensivas e em opera9oes 

ofensivas, seus objetivos devem contribuir diretamente para o cumprimento da 

missao do escalao superior, sem dispersar desnecessariamente o poder de 

com bate. 

No ataque frontal e aplicado urn poder de combate esmagador sobre o 

inimigo considerado mais fraco ou desorganizado, o objetivo pode ser ode destrul-lo 

ou entao captura-lo. 

6.2.1.2 Planejamento e Execu9ao do Ataque 

a) Planejamento 

"Com o recebimento da missao e que se come9a o planejamento, seja ela 

ofensiva ou defensiva; o estudo de situa9ao e realizado pelo comandante e pelo seu 

estado-maior" (EXERCITO BRASILEIRO, 1997). Com os dados fornecidos e que se 

realizam as linhas de a9ao; o trabalho se inicia de forma generica, e do decurso dos 

estudos de situa9oes e que se come9am a detalhar as possibilidades e aperfei9oar o 

planejamento. 

Os ataques secundarios recebem apenas o suficiente para poder favorecer 
o exito do ataque principal. E necessaria manter uma for9a reserva, para 
proporcionar seguran9a e manter a impulsao nos momentos decisivos, para 
a obten9ao de decisao favoravel. (EXERCITO BRASILEIRO, 1997) 

Os pianos de ataque incluem medidas de coordena9ao e controle para os 

varios tipos de opera9oes. No mlnimo, devem ser fixados os objetivos, o ponto de 

partida e a hora do ataque. 

E importante tambem destacar que a simultaneidade de a9oes pode levar o 

inimigo ao colapso em curto prazo, pois a soma dos efeitos sera maior do que se as 

a9oes fossem sucessivas. 
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b) Execu9ao 

0 ataque quando desencadeado caracteriza-se pelo fogo e pelo movimento, 

tern uma progressao rapida e agressiva, sua mobilidade e flexibilidade sao 

considera9oes primordiais no emprego do poder de combate, deve ser executado 

vigorosamente, e todas as condi9oes favoraveis devem se exploradas. 

Segundo o Manual C100-5 (EXERCITO BRASILEIRO, 1997), a impulsao do 

ataque e mantida: 

Pelo emprego oportuno e sincronizado de reservas, transporte aereo 
de elementos de combate, reorganizac;ao das forc;as nos objetivos 
intermediaries, fornecimento adequado de apoio ao combate e apoio 
logistico; 

Pelo avanc;o, tao rapido quanta possivel dos escaloes de ataque para 
seus objetivos; 

Pelo oportuno deslocamento dos elementos de apoio de fogo e 
estabelecimento de pianos para os fogos de apoio ao prosseguimento do 
ataque que exige sincronizac;ao da manobra com o apoio de fogo desde as 
fases iniciais do planejamento. 

Pelo emprego de meios de engenharia adequados ao apoio a 
mobilidade das forc;as; 

Pela modificac;ao de plano logistico e execuc;ao de pianos 
alternatives. 

Obviamente que o comandante deve ter conhecimento e estar pontualmente 

informado sobre a progressao do ataque, e de tudo o que ocorrer, aceitando-se que 

o controle possa ser progressivamente descentralizado para os comandantes 

subordinados, conforme as necessidades e dificuldades apresentadas. 

"Em urn ataque rapido, violento e bern coordenado, a for9a de assalto destr6i 

o inimigo pelo movimento, pelo fogo, pela a9ao de choque, ou por uma combina9ao 

desses, atuando preferencialmente sobre seu flanco ou retaguarda." (EXERCITO 

BRASILEIRO, 1997) 

No ataque considera-se uma margem aceitavel de risco. A seguran9a 

proporcionada ao ataque nao deve prejudicar sua impulsao, devendo os pianos 

prescrever a9oes a serem executadas no caso de urn contra-ataque inimigo. 

Durante o repouso e recebimento de suprimentos deve haver outra for9a 

descansada para substituir a que devera descansar, a fim de preservar o lmpeto do 

ataque, devendo tudo isso estar previamente planejado. 
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c) Outras A goes Ofensivas 

Ha de se considerar que durante a execugao de operagoes ofensivas, e 

comum a realizagao de outras agoes ofensivas, porem, nao e criado por esse motivo 

outra forma ou tipo de operagoes ofensivas. 

No combate de encontro, que ocorre normalmente nas opera96es de 
movimento como a marcha para o combate e o aproveitamento do exito, o 
comandante tem como objetivo principal a obten9ao e a manuten9ao da 
iniciativa, e defronta-se, normalmente, com tres linhas de aC.fao: 

Procurar romper o contato e desbordar a for9a amiga; 
Atacar diretamente partindo do dispositivo de marcha tao logo as 

forC.faS possam ser lan9adas ao combate; 
Reconhecer e conter a for9a amiga, retardando a a980 decisiva ate 

que o grosso de sua for9a possa ser empregado em um esforC.fO 
coordenado, seja ofensiva, seja defensivamente. 
(EXERCITO BRASILEIRO, 1997) 

A incursao ocorre em qualquer tipo de operagao ofensiva, particularmente no 

ataque, no reconhecimento em forga e no aproveitamento do exito. Ap6s o 

cumprimento da missao, a incursao termina com um retraimento planejado, ela 

ocorre normalmente em pequena escala,compreendendo uma rapida penetragao em 

area sob o controle inimigo com o objetivo de obter informagoes, confundir ou 

destruir instalagoes do inimigo, sem ocorrer a ideia de conquista ou manutengao de 

terreno. 

A dissimulagao tatica faz parte do planejamento operacional. Inclusive, no 

caso de insucesso, ela nao compromete o conjunto da operagao; ataques 

secundarios, incursoes, fintas, demonstragoes e dissimulagao eletronica, desde que 

destinados a iludir ou enganar o inimigo, sao algumas operagoes de dissimulagao 

tatica. 

6.2.1.3 Ataque Noturno e Sob Condigoes de Visibilidade Limitada 

Equipamentos de visao noturna podem ser decisivos no resultado final da 

batalha; a moderna tecnologia explora largamente a utilizagao de equipamentos 

peculiares ao combate noturno. 
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0 combate noturno contribui para o sucesso das operat;:oes que durante o 
dia sao impraticaveis, oferece excelentes oportunidades para a 
dissimulat;:ao e a surpresa; e necessaria o controls de ruidos e luzes, o 
silencio radio e mantido durante o maior tempo possivel, e o planejamento 
deve ser detalhado para que se obtenha exito na batalha. (EXERCITO 
BRASILEIRO, 1997) 

Sempre que posslvel, o ataque noturno deve prevalecer sobre o diurno. Para 

tanto, deve-se levar em conta se as condigoes o permitem, e se a infiltragao pode 

tambem ser empregada durante o perlodo de escuridao. 

6.2.1.4 lluminagao do Campo de Batalha 

"A iluminagao do campo de batalha pode ser utilizada desde o inlcio do 

ataque, ou conforme for a necessidade" (EXERCITO BRASILEIRO, 1997). Conforme 

pedido da forga atacante, ela pode ser conseguida por meio de granadas 

iluminativas e meios de iluminagao langados por aeronaves. Sua principal finalidade 

e iluminar o campo de batalha, bern como atenuar as limitagoes impostas as forgas 

amigas, seja pela ausencia de luz ou pela inferioridade em meios de visao noturna. 

6.2.2 Operagoes Defensivas 

Embora seja o inimigo quem impoe as operagoes defensivas, elas deverao 

ser encaradas como situagoes transit6rias, pois e o espfrito ofensivo que constitui a 

base para o sucesso da defesa, por meio da previsao e execugao das agoes 

dinamicas. 

Nas opera96es defensivas sao empregados todos os meios e processes 
disponiveis para impedir, resistir ou destruir um ataque inimigo e tem par 
finalidade: 

Criar condi96es mais favoraveis as operat;:oes ofensivas 
subseqi.ientes; 

lmpedir o acesso do inimigo a determinada area; 
Reduzir a capacidade de combate do inimigo; 
Destruir as fort;:as inimigas ou canaliza-las para uma area onde 

posam ser destruidas; 
Realizar economia de meios em uma area, a fim de poder aplica-los 

em uma at;:ao decisiva em outra regiao; 
Obrigar uma fort;:a inimiga a concentrar-se. 

(EXERCITO BRASILEIRO, 1997) 
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A operagao defensiva e uma atitude temporaria adotada por uma forga, ate 

que possa adotar outra mais adequada ou retornar a ofensiva. Devem-se empregar 

todos os meios para descobrir uma vulnerabilidade inimiga, para poder explora-la 

oportunamente, diminuindo assim as vantagens do atacante e, ao surgir uma 

oportunidade, deve-se empregar uma agao ofensiva para destruir o inimigo. 

6.2.2.1 Fundamentos das Operagoes Defensivas 

A utilizagao apropriada do terreno e urn fator importante na selegao de areas 

de defesa e na localizagao e distribuigao das forgas. 

0 defensor deve adotar todas as medidas poss1ve1s para nao ser 
surpreendido. Para isso, o fator seguranga nao deve e nao pode ser 
desprezado em nenhuma circunstancia, devendo-se estabelecer os meios 
necessaries para proporcionar o alerta sabre a aproximagao do inimigo. 
(EXERCITO BRASILEIRO, 1997) 

0 apoio mOtuo visa dificultar a infiltragao do inimigo entre os nOcleos, os quais 

devem evitar os espagos vazios entre eles, e quando houver, deve ser devidamente 

control ado. 

No planejamento da defesa e quando o terreno permitir, e assegurada a 

defesa em todas as diregoes, pois o inimigo pode atacar de qualquer diregao. Para 

isso, o defensor dispoe suas forgas para impedir, por meio do elemento surpresa, 

que o inimigo obtenha uma vantagem decisiva quanto a diregao ou local do ataque. 

"A flexibilidade e a defesa em profundidade sao fatores essenciais para a 

execugao do defensor. A forga de defesa deve ser disposta no terreno em 

profundidade, e evita-se dispersa-las num dispositive linear'' (EXERCITO 

BRASILEIRO, 1997). Quanto a flexibilidade, a posigao defensiva e organizada de 

forma a permitir a mudanga de forgas de fogos. A guerra eletronica fornece ao 

comandante a liberdade necessaria para conduzir o combate defensive. 

Mesmo na condigao de forga defensiva, esta deve manter-se em alerta e 

pronta para aproveitar todas as oportunidades de retornar a iniciativa, e destruir o 

inimigo pela agao ofensiva. 
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Com a disponibilidade da moderna tecnologia, a dispersao e essencial para 
reduzir a vulnerabilidade das fon;as, ha de se considerar a importancia do 
cumprimento da missao, ao passo que o grau de risco em aceitar-se uma 
menor dispersao e irrelevante. Estrategicamente, a dispersao em 
profundidade e preferfvel a dispersao em largura, pois evita-se que as 
frentes se tornem muito extensas para o defensor; proporciona mais meios 
para a reserva, evita movimentos laterais em presenc;a de um ataque 
inimigo, facilita a descoberta e a destruic;ao de elementos de infiltrac;ao, e 
proporciona um melhor dispositivo de forc;as para a realizac;ao de contra
ataques. (EXERCITO BRASILEIRO, 1997) 

E essencial para o cumprimento de uma missao defensiva que se utilize o 

tempo disponfvel para o planejamento e preparac;ao de obstaculos, a coordenac;ao 

de fogos e a prioridade na execuc;ao dos trabalhos. 0 plano geral de defesa envolve 

a integrac;ao e a coordenac;ao cuidadosa de todas medidas defensivas. 

6.2.2.2 Tipos de Operac;oes Defensivas 

0 objetivo de uma operac;ao de defesa e a de oferecer urn certo grau de 

resistencia a uma forc;a atacante. Sao dois os tipos de operac;oes defensivas: a 

defesa em posigao e o movimento retr6grado. 

Na defesa em posu;ao, uma forc;a procura contrapor-se a forc;a inimiga 
atacante numa area organizada em largura e profundidade e ocupa-la, total 
ou parcialmente, por todos os meios disponfveis, com a finalidade de: 

Dificultar ou deter a progressao do atacante, em profundidade, 
impedindo o seu acesso a uma determinada area; 

Aproveitar todas as oportunidades que se lhe apresentem para 
desorganizar, desgastar ou destruir as forc;as inimigas; 

Assegurar condiy6es favoraveis para o desencadeamento de uma 
ac;ao ofensiva. 
(EXERCITO BRASILEIRO, 1997) 

As forc;as de defesa aproveitam o terreno como protec;ao e como urn dos 

componentes essenciais do combate, deve-se evitar a batalha decisiva, deve-se 

procurar retardar o inimigo e afasta-lo de suas bases de suprimento realizando 

ac;oes a sua retaguarda. 

Devido a insuficiencia de informac;oes sobre o inimigo, e os amplos espagos a 

bloquear, exige-se, frequentemente, a adogao de urn dispositive de expectativa, para 

empregar seus meios na direc;ao para a qual o inimigo tenha dirigido seu esforc;o. 

Esta opgao faz com que o defensor preserve o grosso do seu poder de combate, 
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para emprega-lo no momento e local adequado, conforme o comportamento e 

movimenta<;ao do inimigo. 

Com uma for<;a de cobertura a frente da posi<;ao defensiva, e possfvel alertar 

sobre a aproxima<;ao do inimigo, e assim retarda-lo e desgasta-lo, conduzindo 

preferencialmente a uma regiao mais favoravel a condu<;ao da defesa. 

0 movimento retr6grado e urn movimento tatico organizado de uma for<;a, 
devendo ser previamente planejado. Pode ocorrer voluntariamente ou par 
haver sido for<;ado pelo inimigo; quando voluntario deve haver uma 
vantagem marcante a tropa defensiva, e visa a integridade de uma for<;a 
para que futuramente uma ofensiva seja retomada. Pode ter uma ou mais 
das seguintes finalidades: 

Conduzir o inimigo a uma situa<;ao desfavoravel; 
Permitir o emprego da for<;a ou de uma parte dela em outro local; 
Evitar o combate sob condi<;oes desfavoraveis; 
Ganhar tempo, sem se engajar decisivamente em combate; 
Desengajar-se ao movimento de outras tropas amigas; 
Encurtar as vias de transporte. 

(EXERCITO BRASILEIRO, 1997) 

A utiliza<;ao correta do terreno visa reduzir a velocidade de progressao do 

inimigo, confundi-lo, iludi-lo, enfim, visa levar as for<;as inimigas a pagar urn alto 

pre<;o, em perdas, pelo terreno que vier a conquistar. 

6.2.2.3 Formas de Tatica Defensiva 

Sao cinco as formas de manobra defensiva: defesa m6vel e defesa de area 

(na defesa em posi<;ao), retraimento, a<;ao retardadora e retirada (no movimento 

retr6grado ). 

"Na defesa m6vel e empregada uma combina<;ao de a<;oes ofensivas, 

defensivas e retardadoras, visando a destrui<;ao das for<;as inimigas" (EXERCITO 

BRASILEIRO, 1997). Para tanto, emprega grande mobilidade e poder de choque, 

recebendo maior prioridade na distribui<;ao dos meios, sendo empregado em 

vigorosa a<;ao ofensiva, para destruir o inimigo em momento e local mais oportunos. 

"A defesa de area tern por escopo a manuten<;ao ou o controle de uma 

determinada regiao especffica, por urn determinado periodo de tempo, empregando 

suficiente poder de combate a frente para controlar uma area." (EXERCITO 

BRASILEIRO, 1997) 
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"A defesa de area tira o maximo proveito dos obstaculos existentes, reduz o 

perigo do ataque a noite ou da infiltrac;ao, e forc;a o atacante a empregar o maximo 

de poder de combate para realizar a penetrac;ao" (EXERCITO BRASILEIRO, 1997). 

A defesa de area pode tirar vantagem da profundidade da zona de ac;ao, ocupando 

posic;oes ao Iongo do campo de batalha que proporcionem apoio mutuo, e forcem o 

atacante a expor suas tropas. Sempre que posslvel, sao realizados contra-ataques, 

visando aos flancos da tropa inimiga. Porem, ha de se observar que a area a ser 

mantida nao pode ser colocada em risco. 

"0 retraimento e urn movimento retr6grado, por meio do qual o grosso de uma 

tropa engajada rompe contato com o inimigo, ele pode ocorrer tanto no perlodo 

diurno como noturno e ainda sob pressao do inimigo ou nao" (EXERCITO 

BRASILEIRO, 1997); ha de se observar que o retraimento noturno tern preferencia 

ao retraimento diurno, e ainda o retraimento sem pressao do inimigo e mais 

favoravel do que o realizado sob pressao. 

"A ac;ao retardadora e urn movimento retr6grado no qual uma forc;a, sob 

pressao, troca espac;o por tempo" (EXERCITO BRASILEIRO, 1997). Na execuc;ao 

desta ac;ao e trocado o mlnimo de espac;o pelo maximo de tempo, mantendo contato 

permanente com o inimigo, retardando-o continuamente. Nesta ac;ao o inimigo e 

engajado o mais Ionge posslvel, no alcance maximo das armas de defesa. 

"A retirada e urn movimento retr6grado realizado sem contato com o inimigo e 

segundo urn plano bern definido, com a finalidade de evitar urn combate decisivo" 

(EXERCITO BRASILEIRO, 1997). A seguranc;a e considerac;ao importante na 

execuc;ao de uma retirada. Da-se preferencia aos movimentos noturnos, havendo 

combate apenas quando isso for exigido pela missao, e as medidas de seguranc;a 

das comunicac;oes e eletronica, especialmente o silencio radio, devem ser 

empregadas ao maximo. 

6.2.2.4 Planejamento e Execuc;ao da Defesa 

0 planejamento do plano de defesa exige a considerac;ao dos seguintes 

fatores: 

- Missao; 
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- Caracterfsticas da area de operac;oes; 

- Hip6teses de atuac;ao do inimigo terrestre; 

- Poder de combate necessaria para a adoc;ao dos graus de resistencia 

adequados as diversas partes da frente a defender; 

Meios necessaries para a conduc;ao do combate defensivo em 

profundidade; 

- Valor desejavel das forc;as de seguranc;a e da reserva; 

- Mobilidade dos meios disponfveis; 

- Situac;ao relativa aerea; 

- Prazo disponfvel para a organizac;ao da posic;ao defensiva; 

- Possibilidade de fornecer apoio logfstico aos diversos pianos. 

0 comandante que planeja a opera9ao defensiva deve ter os meios 
disponiveis para o sucesso desse planejamento; incluam-se as for9as 
desdobradas em posi96es defensivas, os fogos que devem atender as 
necessidades do proprio comandante, e das for9as que executam a 
manobra. Determinadas considera96es devem ser levadas em conta: 

Facilitar o emprego dos meios pelo aproveitamento das 
caracteristicas defensivas naturais do terrene, devendo-se explorar o 
atrativo operacional existente para o atacante. Busca-se assim, aproveitar a 
propria impulsao do oponente para destrui-lo, em melhores condi96es, no 
interior da posi9ao defensiva; 

Manter ou controlar o terrene, conforme indicado pela missao; 
Os fogos sao planejados para destruir a for9a inimiga ou para permitir 

a explorac;:ao de seus efeitos pelos elementos de manobra, para completar a 
sua destrui9ao; 

Considerando-se que a iniciativa de combate nao pertence ao 
defensor, a obten9ao de informa96es eficientes de combate sao dificeis de 
obter, porem esta desvantagem deve ser suprimida pelo conhecimento 
detalhado da area operacional por parte do defensor; 

Os pianos para a defesa incluem os de contra-ataque, nas areas 
onde haja maier probabilidade de execu9ao; 

Urn contra-ataque de desorganiza9ao e a a9ao ofensiva, 
desencadeada por uma for9a defensora contra as for9as inimigas que se 
preparam para o ataque, tendo como finalidade a destrui9ao de parte da 
for9a atacante, desarticular o inimigo, conquistar o terrene, e impedir a 
observa9ao por parte do inimigo sabre a area defendida. 
(EXERCITO BRASILEIRO, 1997) 

Na defesa da area, a finalidade do contra-ataque e repelir a forc;a que 

penetrou na posic;ao e reconquistar o controle da area de defesa avanc;ada. No 

entanto, na defesa m6vel, o contra-ataque eo elemento decisivo por meio do qual o 

comandante cumpre sua missao. Seu objetivo principal e a destruic;ao da forc;a 

inimiga e o aproveitamento das oportunidades consequentes, para a reconquista da 

iniciativa e, mesmo para a retomada, a curto prazo, de uma atitude ofensiva, 
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dependendo do escalao que conduza a manobra. 

Na execu9ao do plano da defesa a busca de informes e essencial, 
procurando-se saber qual e a composi9ao do inimigo, a dire9ao que tomou, 
local e hora do seu ataque. A a9ao da for99 de combate varia conforme a 
sua missao, podendo ser da de vigilancia ate a de manuten9ao do terreno a 
todo custo, devendo estar em condi96es de desengajar-se e mudar 
rapidamente da defensiva para a96es ofensivas. (EXERCITO BRASILEIRO, 
1997) 

As fon;as atacantes devem ser abatidas o mais cedo posslvel. As forgas de 

seguranga alertam a presenga do inimigo, iludem-no, obtem informagoes e, 

dependendo da missao, executam o maximo de retardamento sem se engajarem 

decisivamente. 

A menos que haja outra determinagao, conforme a aproximagao do inimigo 

deve este ser abatido com fogos de todas as armas, e as areas de alvos, 

previamente selecionados, sao mantidas sob cerrada vigilancia. 

A possibilidade do contra-ataque nao deve ser cogitada contra elementos 
nao significativos do inimigo. Quando desencadeado, devem ser dados 
todos os meios para cumprir a missao; este deve ser executado de forma 
rapida e violentamente, empregando todo o poder de combate necessaria 
para assegurar o sucesso. (EXERCITO BRASILEIRO, 1997) 

A defesa de area e executada, levando-se em consideragao o fato de que a 

area de defesa avangada foi organizada para deter o inimigo ou, se ele nela 

penetrar, bloquea-lo ou conte-lo em regioes que favoregam o contra-ataque, pois 

este e o principal meio para eliminar a penetragao, s6 devendo ser desencadeado 

no momento em que a forga atacante estiver mais vulneravel. Caso nao tenha obtido 

exito na agao, o emprego das reservas ficara na dependencia do escalao superior 

para a execugao do contra-ataque. 

6.2.2.5 Conduta da Defesa 

Os contra-ataques, a desorganizagao e a agao retardadora sao elementos de 

combate na defesa. Em todos os tipos de defesa a agao ofensiva e importante, 

principalmente na defesa m6vel. 

Torna-se importante destacar quais sao as areas defensivas: a area de 
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seguranga, a area de defesa avangada e a area de reserva. 

As forgas da area de seguranga fornecem informagoes sobre o inimigo, 
iludem-no e proporcionam uma cortina de contra-reconhecimento; dentro de 
suas possibilidades, retardam o inimigo e reduzem seu poder de combate, 
podendo ser designados para permanecerem atras dos elementos inimigos 
que progridem. A sua composigao eo apoio que lhes e fornecido incluem 
meios de reconhecimento e observagao de Iongo alcance, terrestres e 
aereos, forte potencia de fogo, alto grau de mobilidade e excelentes e 
seguras comunicagoes. (EXERCITO BRASILEIRO, 1997) 

Conforme a finalidade defensiva, a composigao das forc;:as de defesa variam; 

quando a defesa e baseada na manutenc;:ao do terreno, a maioria das forc;:as e 

utilizada na sua organizac;:ao; quando designadas para a defesa avangada, devem 

ser capazes de forc;:ar o desdobramento do inimigo, para isso sao dotadas de uma 

mobilidade igual ou superior a do inimigo; ja as forc;:as da area da reserva sao os 

meios principais por meio dos quais o defensor reconquista a iniciativa, sua missao 

principal e derrotar o inimigo pelo combate ofensivo. 

6.2.2.6 Taticas e Tecnicas Especiais na Defensiva 

Para melhor explorar as caracterfsticas de sua tropa, o comandante tatico 

adota taticas e tecnicas especiais. 

Conforme o Manual de Operagoes C100-5 (EXERCITO BRASILEIRO, 1997), 

"a missao de estabelecer e defender urn ponto forte implica deter, dividir ou desviar 

a direc;:ao de forc;:as inimigas de consideravel valor, lembrando que o inimigo nao 

pode ultrapassar urn ponto forte sem sofrer grande desgaste". 

Via de regra, os pontos fortes sao localizados em terrenos favoraveis ao 

defensor, como florestas densas, terreno montanhoso, areas urbanas ou passivas, 

que nao podem ser facilmente desbordadas. Geralmente, o ponto forte adota urn 

dispositive de defesa circular. 

Urn dispositive de defesa circular e orientado em 360°, com a finalidade de 

impedir 0 acesso do inimigo a area defendida, e e utilizado para defender posigoes 

isoladas no interior das linhas inimigas ou quando uma unidade e cercada pelo 

inimigo. 

A tecnica que admite a penetrac;:ao do inimigo em regiao selecionada para 
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embosca-lo e ataca-lo e chamada de defesa elastica. A posi9ao e ocupada por 

tropas desdobradas em profundidade, para permitir o ataque em toda a extensao da 

forma9ao inimiga. 

A defesa em contra-encosta visa utilizar uma crista topografica para 
proteger o defensor da observagao terrestre e do fogo direto do inimigo. 
Essa tecnica tira o maximo proveito da surpresa, e obriga o inimigo a 
empregar parceladamente seus meios na crista topografica da elevagao, 
alem de reduzir o efeito das armas de Iongo alcance do inimigo, e tirar o 
max!mo proveito das armas de curto alcance das unidades em posigao. 
(EXERCITO BRASILEIRO, 1997) 

6.2.3 A9oes Comuns as Opera9oes Basicas 

Sao as a9oes que correspondem aquelas a9oes que sao realizadas, com 

grau de intensidade variavel, no decorrer das opera9oes ofensivas e defensivas. 

Segundo o Manual de Opera9oes C100-5 (EXERCITO BRASILEIRO, 1997), 

sao a9oes comuns as opera9oes basicas: 

- Operagoes de reconhecimento, vigilancia de combate e seguranga; 
- Operagoes de substituigao de unidades de combate; 
- Seguranga de area de retaguarda; 
- Operagoes ar-superffcie; 
- Agoes contra ataques blindados, aeroterrestres e aerom6veis, a defesa 

contra guerrilheiros e contra forgas de infiltragao. 

Em quase todas as opera9oes ofensivas ou defensivas, as a9oes de 

reconhecimento e vigilancia de combate e seguran9a estao normalmente presentes, 

pois o reconhecimento e a seguran9a completam-se mutuamente e nao podem ser 

facilmente separados. Quando o reconhecimento e realizado com eficiencia, 

proporciona automaticamente urn certo grau de seguran9a, e a for9a que executa a 

missao de seguran9a prove tambem informes sobre o inimigo e a regiao de 

opera9oes. 

0 reconhecimento tern como finalidade produzir informes sobre o inimigo e a 

area de opera9oes; ha tres tipos de reconhecimento: de eixo, de zona e de area, o 

tipo a ser empregado e escolhido tendo em vista as informa9oes desejadas, o 

conhecimento da situa9ao do inimigo, o terreno, o valor da for9a de reconhecimento, 

em que o informe deve ser procurado e o tempo disponlvel para obte-lo. 
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Embora a maioria das unidades tenha possibilidade de realizar 

reconhecimento, as unidades de cavalaria mecanizada e que sao especificamente 

organizadas, equipadas e instruidas para cumprir tais missoes. 

0 principal meio para detecgao e localizagao de unidades, instalagoes e 
atividades do inimigo e a vigilancia de combate; os principais fatores que 
influenciam a sua execugao sao as condigoes de visibilidade, o terrene, as 
cobertas naturais e artificiais, a defesa antiaerea e a caracteristica dos 
pr6prios equipamentos de vigilancia. Embora faga parte da seguranga de 
qualquer unidade, as de cavalaria mecanizada tern grande aptidao para seu 
desempenho, pais e inerente as suas missoes. 

Em cada operagao de combate esta inclufdo certo grau de vigilancia de 

combate, a qual se apresenta sob as formas: visuais, eletronica e fotografica. 

A visual utiliza equipamentos de visao noturna, infravermelhos, amplificadores 

de luz residuais ou termais; a eletronica utiliza radares, radiogoniometros, 

equipamentos de radioescuta, sensores, cameras de televisao e etc, a fotografica 

utiliza equipamentos fotograficos especiais, montados em aeronaves leves ou 

vefculos aereos nao tripulados. 

A finalidade da seguranga e preseNar o sigilo das operagoes, manter a sua 
iniciativa e obter a liberdade de agao; ela nada mais e do que o conjunto de 
medidas adotadas par uma forga, visando proteger-se contra inquietagao, a 
surpresa e a obseNagao par parte do inimigo. (EXERCITO BRASILEIRO, 
1997) 

Os fundamentos das operagoes de seguranga sao: proper alerta precise e 

oportuno ao escalao superior, garantir espago para a manobra, orientar a execugao 

da missao em fungao da forga em proveito da qual opera, executar urn continuo 

reconhecimento, e manter o contato com o inimigo 

6.2.3.1 Substituigao de Unidades de Combate 

Em situagoes em que as operagoes se estendem por perfodos prolongados, e 

necessaria a substituigao peri6dica de unidades empregadas, tendo em vista: 

- Conservar o poder de combate; 

- Manter a eficiemcia operacional; 

- Atender as imposigoes dos pianos taticos; 
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- Reequipar, restituir e ensaiar as fon;as para operac;oes especiais. 

Durante o planejamento ja e previsto tais substituic;oes, sejam elas em 

posic;ao, por ultrapassagem ou, ainda, por urn acolhimento. 

A substitui9ao em posi9ao ocorre na area de combate. A responsabilidade 
de dar continuidade ao combate fica a cargo da for9a que substitui, ela 
ocorre quando a for9a a ser substitulda ocupa uma posi9ao defensiva, e e 
realizada para o prosseguimento da defesa ou para a prepara9ao de urn 
ataque subseqOente. (EXERCITO BRASILEIRO, 1997) 

"A ultrapassagem e uma operac;ao de combate em que uma forc;a ataca por 

meio de outra que se encontra em contato com o inimigo" (EXERCITO 

BRASILEIRO, 1997). Ela e executada por uma forc;a para substituir outra, 

desfalcada, dispersa ou sem condic;oes de prosseguir, ou para iniciar urn ataque. 

"0 acolhimento e uma operac;ao na qual uma forc;a que realiza urn movimento 

retr6grado passa por meio da zona de ac;ao de uma outra que ocupa uma posic;ao 

defensiva a retaguarda" (EXERCITO BRASILEIRO). Esta operac;ao e utilizada 

quando se deseja substituir uma forc;a que esteja demasiadamente empenhada ou 

se encontre muito desfalcada. Pode tambem ocorrer como parte de urn movimento 

retr6grado, ou para permitir o retraimento de uma forc;a que deva cumprir uma outra 

missao. 

6.2.3.2 Seguranc;a da Area de Retaguarda 

A seguranc;a de retaguarda e composta por dois tipos de ac;oes, a defesa de 

area de retaguarda e o controle de danos. 

A finalidade de ambos e a preservac;ao das unidades, das instalac;oes, das 

atividades de apoio logfstico e das vias de transporte na area de retaguarda. 

As atividades principais na area de retaguarda sao as de comando, controle e 

de apoio logfstico, sendo que a finalidade de sua seguranc;a e evitar ou minorar a 

interfer€mcia do inimigo nessas atividades, os efeitos de evento destruidor ou de 

uma catastrofe da natureza. 
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6.2.3.3 Defesa da Area de Retaguarda 

A defesa da area de retaguarda visa assegurar a normalidade no 
desempenho das atividades dos elementos de combate, de apoio ao 
combate e de apoio logfstico, alem de comando e controle localizados nas 
respectivas areas de retaguarda. (EXERCITO BRASILEIRO, 1997) 

Para realizar a defesa da area de retaguarda e necessaria obter informac;oes 

precisas e oportunas a respeito das possibilidades do inimigo, inclusive quanta ao 

emprego de guerrilhas. Sao considerac;oes importantes na elaborac;ao do plano 

global, e sua composic;ao deve ser baseada na estimativa das possibilidades do 

inimigo e na missao principal de toda a forc;a. 

6.2.3.4 Controle de Danos 

"As medidas preventivas e de controle sao adotadas para reduzirem ao 

minima os efeitos dos bombardeios inimigos, e para assegurarem a continuidade ou 

o restabelecimento do apoio logfstico" (EXERCITO BRASILEIRO, 1997). Ap6s esses 

bombardeios, constituem o controle de danos. As referidas medidas que sao 

executadas antes, durante e ap6s a ocorrencia dos bombardeios, aplicam-se 

tambem no caso de graves desastres ou de catastrofes da natureza, incluindo o 

restabelecimento do controle, os primeiros socorros, a evacuac;ao de feridos, o 

isolamento de areas perigosas, o combate a incendio e outras ac;oes. 

6.2.3.5 Providencias de Comando 

Todos os comandantes sao responsaveis pela defesa da area de retaguarda, 

e pelo controle de danos de suas pr6prias forc;as e instalac;oes. 
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Urn sistema eficaz de seguran9a da area de retaguarda deve estabelecer: 
Urn unico comandante, responsavel pelas atividades na mesma area 

geografica, com o necessaria estado-maior e meios de comunica96es, que 
nao devem ser temporarios, improvisados ou estabelecidos somente depois 
do ataque; 

Uma defini9ao de responsabilidade geografica; 
Uma estrutura de controle que evite conflitos entre as organiza96es 

responsaveis pela defesa da area de retaguarda, pelo controle de danos e 
pelo apoio logistico. 
(EXERCITO BRASILEIRO, 1997) 

6.2.3.6 Outras Agoes Comuns 

Ataques de blindados, de forgas aeroterrestres e aerom6veis e de 

guerrilheiros, bern como para a infiltragao inimiga por meio de intervalos no 

dispositive ofensivo ou defensive sao possibilidades para as quais o comandante 

deve estar alerta. 

Para a defesa anticarro deve haver urn planejamento que vise cobrir as 
provaveis vias de acesso para blindados. Existe a necessidade de detectar 
o mais cedo possivel a presen9a de unidades de carros de combate 
inimigas. Para combate-las deve-se utilizar ao maximo posslvel os 
obstaculos naturais e combate-los com todos os tipos de armas anticarro. 
Esta defesa e estabelecida em profundidade, ao Iongo de toda a posi9ao 
defensiva. (EXERCITO BRASILEIRO, 1997) 

"A defesa contra forgas aeroterrestres e aerom6veis inimigas tern como 

principal problema, a produgao de informes precisos sabre a localizagao e o valor do 

inimigo" (EXERCITO BRASILEIRO, 1997); isto e decorrente de dados imprecisos da 

dispersao e da interrupgao das comunicagoes. Normalmente, as forgas 

aeroterrestres nao dispoem de boa mobilidade, e logo ap6s a aterragem, sao 

langadas sabre ou nas proximidades de seus objetivos. Tal fato pode ser utilizado 

pelo comandante, ao planejar sua defesa, com relagao aos locais de desdobramento 

de suas forgas, visando a antecipar-se ao assalto aeroterrestre e ao seu emprego 

durante o mesmo. 

A defesa contra forgas aeroterrestres e aerom6veis inimigas inclui medidas de 

defesa aerea, urn sistema de alarme, tropas em condigoes de defender provaveis 

zonas de desembarque e de langamento e uma reserva m6vel. Todo esforgo e feito 

para isolar OS reforgos as forgas inimigas. 
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6.2.3. 7 Agoes Contra Forgas de lnfiltragao 

As medidas de contra-inteligencia, patrulhas de combate, obstaculos 
antipessoais, dispositivos de alarme, equipamentos eletronicos de 
vigih:incia, vigilancia aerea e desfolhamento de vias de acesso densas em 
vegetac;ao de porte contribuem para o controle de infiltrac;ao de forgas 
inimigas. (EXERCITO BRASILEIRO, 1997) 

T odo esforgo e feito para identificar as provaveis zonas de reuniao a 
retaguarda das forgas amigas. E dada prioridade para a destruigao do inimigo 

nessas zonas, antes que ele possa organizar-se e desencadear seu ataque. A 

defesa contra forgas de infiltragao torna-se progressivamente importante a medida 

que a dispersao no campo de batalha aumenta. 

6.2.3.8 Agoes contra Guerrilheiros 

0 planejamento deve ser coordenado com o planejamento geral da 

seguranga da area de retaguarda, devendo-se considerar ainda os aspectos politico, 

administrative e economico da area e impedir 0 apoio loglstico a forga de guerrilha. 

Conforme descrito no Manual de Operagoes C1 00-5 (EXERCITO 

BRASILEIRO, 1997), informagoes sao primordiais para combater os mesmos, 

providencias devem ser tomadas para: 

- 0 reconhecimento terrestre e aereo da area de retaguarda; 
- 0 patrulhamento agressivo nas areas de defesa e entre as instalagoes; 
- 0 apoio mutua entre forgas vizinhas; 
- A defesa de instalagoes e zonas criticas; 
- As escoltas armadas; 
- 0 emprego de civis como guias. 

Enfim, a eficiencia dos guerrilheiros depende em grande parte de informes 

atualizados; logo, deve-se tamar cuidados especiais para impedir que eles 

obtenham informes sabre as operagoes das forgas amigas, instalagoes e 

movimentos de tropas. 
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6.2.4 OperaQoes Complementares 

A destinaQao das operaQoes complementares sao a de apoiar as operaQoes 

basicas e a contribuir para o incremento e a aplicaQao do poder de combate. 

6.2.4.1 JunQao 

A ayao de duas forQaS terrestres amigas que buscam o contato ffsico e 
denominada de junQao. Uma operaQao de junQao, inicialmente, e executada como 

uma ofensiva normal. 

No planejamento, de uma operac;ao de junc;ao, sao tomadas as seguintes 
providencias (EXERCITO BRASILEIRO, 1997): 
- Relac;oes e responsabilidades de comando; 

Ligac;oes de comando e de estado-maior; 
Coordenac;ao dos esquemas de manobra; 
Medidas de coordenayao de apoio de fogo; 
Coordenac;ao e troca de pianos de comunicac;oes; 
Compatibilizac;ao dos sistemas de comunicac;oes; 
Estabelecimento de um sistema de reconhecimento mutuo; 
Ac;oes a serem realizadas ap6s a junc;ao. 

6.2.4.2 OperaQoes Contra Desembarque Anfibio 

Em local onde haja mar, tem-se que considerar a possibilidade de uma 

operaQao anffbia inimiga, para tanto deve-se destinar forQas para a defesa do literal, 

tais como: avioes de reconhecimento e ataque, navios armadas de misseis e fon;a 

terrestre para se contrapor as aQoes de desembarque. 

Para este tipo de defesa sao comumente utilizadas operaQoes conjuntas ou 

combinadas, em que estao presentes forQas navais, terrestres e aereas. 
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Para se deter uma opera9ao de desembarque anffbio inimiga, M 
necessidade de que (EXERCITO BRASILEIRO, 1997): 
- A for9a Naval e a For9a Aerea atuem, o mais Ionge possfvel, sabre a 
esquadra inimiga; 
- Os meios de Artilharia da for9a terrestre atuem durante os preparatives 
para o desembarque e sua execu9ao; 
- A Forya Terrestre impe9a a consolidayao da cabe9a-de-praia e expulse a 
for9a invasora; 
- Haja uma integra9ao de a96es das For9as Armadas durante todas as 
fases. 

6.2.4.3 Operac;oes de Assuntos Civis 

0 campo dos assuntos civis engloba as atividades de comunicac;ao social, 

ac;ao comunitaria e assuntos de governo. "Competem as sa Sec;oes o 

assessoramento, o planejamento e a conduc;ao das atividades de assuntos civis ou 

em comunicac;ao social; como emprego em operac;oes de assuntos civis se obtem a 

cooperac;ao eo apoio essencial dos civis" (EXERCITO BRASILEIRO, 1997). 

Atividades de assuntos civis sao: 

- Comunicac;ao social; 

- Ac;ao comunitaria; 

- Assuntos de governo. 

E importante destacar que as operac;oes de assuntos civis dependem do exito 

que tenham as atividades de inteligencia e contra-inteligencia, das medidas tomadas 

para a seguranc;a da area de retaguarda e da atitude e do comportamento do 

pessoal militar, inclusive aliados, em relac;ao a populac;ao civil. 

"A atividade de comunicac;ao social envolve o campo das relac;oes publicas, 

das operac;oes psicol6gicas e das informac;oes publicas." (EXERCITO BRASILEIRO, 

1997) 

0 Exercito de Campanha eo responsavel, por intermedio de sua Sec;ao de 

Assuntos Civis, pelo planejamento e pela execuc;ao das atividades de comunicac;ao 

social em sua area. 

A ac;ao Comunitaria e uma atividade que visa, em cooperac;ao com as 

lideranc;as civis, estimular o espfrito comunitario do cidadao, a fim de preparar a 

comunidade para se auto-assistir e manter, em qualquer situac;ao, a normalidade da 

vida comunitaria. 

A forc;a terrestre tern como instrumentos de ac;ao comunitaria a cooperac;ao 
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na instru9ao e na defesa contra calamidades publicas, a a9ao civica e social e as 

atividades de defesa civil. 

Em uma situagao de guerra ou comogao interna, devem ser reguladas as 
relagoes mantidas pelo comandante militar, e suas forgas com as 
autoridades e a popula<;:ao da area submetida a condu<;:ao de agoes pela 
for<;:a terrestre, no que tange a administra<;:ao local. As atividades sao 
englobadas para esse fim, em quatro categorias: governamentais, 
economicas, de servigos publicos e especiais. (EXERCITO BRASILEIRO, 
1997) 

Todas as decisoes sao tomadas de sorte a modificar o minimo possivel as 

condi9oes de vida da popula9ao, ou mesmo a melhora-las, apoiando e assegurando 

o livre funcionamento da administra9ao e dos servi9os locais. 

0 pessoal de assuntos civis colabora com os 6rgaos de inteligencia na coleta 

de informes, e podem tambem ser introduzidos na area, em apoio ao pessoal de 

for9as especiais, na condu9ao das rela9oes entre civis e militares, e auxilia ainda na 

busca de suprimentos locais e instala9oes, no recrutamento de pessoal, na 

desmobiliza9ao e na reabilita9ao de ex-guerrilheiros, e na prepara9ao da popula9ao 

local para o estabelecimento de urn governo proprio. 

6.2.4.4 Opera9oes de lnteligencia 

"Destina-se a obter mediante urn planejamento detalhado e centralizado, 

conhecimentos especificos sobre uma determinada area geografica ou de atividades 

humanas" (EXERCITO BRASILEIRO, 1997); mesmo em tempo de paz e 

normalidade da ordem publica, existe a preocupa9ao quanto a informa9oes 

adequadas e oportunas. A busca de informes deve ser sigilosa e permanente. 

Opera96es de inteligencia devem ser planejadas no mais alto nivel, e 

somente e desencadeada mediante ordem ou autorizagao do escalao superior. Seu 

sigilo e a identidade do pessoal participante devem ser preservados ao maximo; e 

seus integrantes devem ser previamente selecionados e habilitados por sua aptidao 

especifica para cada caso. 
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6.2.4.5 Operac;oes de Guerra Eletronica 

E necessaria Intima coordenac;ao entre as atividades de inteligencia e as 

ac;oes de guerra eletronica. 

As opera9oes de guerra eletrOnica sao parte integrante das opera9oes 
militares, pais podem reduzir a capacidade de comando e controle dos 
comandantes inimigos, pelo enfraquecimento ou ate pelo total silencio dos 
seus meios de comunica9oes radio em momentos criticos, e podem iludir o 
inimigo com a transmissao de mensagens falsas. (EXERCITO 
BRASILEIRO, 1997) 

Sao empregadas em apoio as operac;oes de combate; o crescente emprego 

dos equipamentos eletronicos nas comunicac;oes exige uma maior protec;ao dos 

sistemas de comunicac;oes e eletronicos amigos e efetiva interferencia nos sistemas 

do inimigo. 

6.2.4.6 Operac;oes de lnterdic;ao 

Sao ac;oes executadas para evitar ou impedir que o inimigo se beneficie de 

determinadas regioes, de pessoal, de instalac;oes ou de material. 

A interdi9ao e obtida pelo emprego do fogo, de for9as combatentes 
regulares e de opera96es de interdi9ao. Ela consiste basicamente na 
aplica9ao de for9a de fogos em profundidade, visando a impedir que o 
inimigo concretize o refor9o da tropa empenhada com novas meios, de 
modo a possibilitar sua derrota por partes. (EXERCITO BRASILEIRO, 1997) 

As ac;oes de interdic;ao devem ser realizadas desde o mais Ionge posslvel, 

concentrando-se sabre os eixos que incidem no campo de batalha selecionado, 

mediante o emprego macic;o de fogos aereos e de artilharia, realizac;ao de assaltos 

aerom6veis e aeroterrestres, infiltrac;ao de tropas especiais, sabotagens, barreiras e 

ac;oes de guerrilha, visando a interditar os movimentos das reservas inimigas e 

prejudicar seus sistemas loglstico, de comando e controle. 

Uma barreira e uma serie de obstaculos continua e razoavelmente profunda, 

planejada ou empregada para canalizar, dirigir, restringir, retardar ou deter o 

movimento do inimigo, e impor a este perdas adicionais em pessoal, tempo e 
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equipamento. Sao basicamente de concepc;ao tatica. 

6.3 DOUTRINA DE EMPREGO DE POLfCIA MILITAR 

A doutrina de emprego de polfcia militar encontra-se explanada pelo Cel. PM 

RR Wilson Odirley Valla, em sua obra "Doutrina de Emprego de PoHcia Militar e 

Bombeiro Militar" (1999), na qual se pautou, o autor deste trabalho, na confecc;ao 

deste subcapltulo. 

6.3.1 Fundamentos e Fatores da Doutrina de Emprego 

Os fundamentos sao as bases institucionais sobre as quais se firmam as 

corporac;oes policiais militares, tern carater permanente, e desta forma nao sofrem 

influencias conjunturais. 

De acordo com o Cel PM RR Vilson Odirley Valla (1999, p.43), os 

fundamentos de uma doutrina de Polfcia Militar sao: 

- Recursos Humanos; 

- Territ6rio; 

- Legislac;ao. 

Conforme salienta Valla (1999, p.43), "o policial militar deve ser visto tanto 

sob o aspecto quantitativa como qualificativo; no aspecto quantitativa estao 

enquadrados os efetivos e no aspecto qualificativo o nlvel cultural do policial militar''. 

Deve-se destacar que qualquer destes enfoques condiciona a capacidade 

operacional da forc;a. 

Os resultados dos aspectos quantitativos e qualificativos e que determinarao 

a valorizac;ao por parte da sociedade, o qual se traduz pela opiniao publica. Esta, por 

sua vez, e o fator predominante para a integrac;ao da Polfcia Militar e a sociedade. 

E na qualificac;ao da prestac;ao dos servic;os e na sua execuc;ao, por meio das 

ac;oes e operac;oes policial-militares, que ocorre o reconhecimento por parte das 

autoridades e da sociedade, fortalecendo a imagem da Corporac;ao. 

A base trsica em que atua a Policia Militar e dentro do seu Estado-Membro, 
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pois, em toda a legisla9ao infraconstitucional, tanto a nfvel federal quanto estadual, 

esta bern clara a delimita9ao de urn espa9o geografico de sua responsabilidade, ou 

seja, responsabilidade territorial. 

Quanto a responsabilidade territorial, e estabelecido que a organiza9ao e as 

mudan9as de efetivos devem atender as conveniencias da defesa interna e defesa 

territorial, alem de outras. Devido a isto, e estabelecido urn comando policial-militar 

em cada area de opera9oes, em que estao empregadas fra9oes de tropas de PoHcia 

Militar. 

E na Constituic;ao Federal que as Policias Militares estao amparadas para 
atuar como instrumento do poder publico (art. 144, § 5°); nela, as Policias 
Militares tern reservado para si a responsabilidade da polfcia ostensiva e a 
preservagao da ordem publica; aos corpos de bombeiros militares, alem de 
atividades definida em lei, a execuc;ao de atividades de defesa civil. 
lmportante frisar que no§ 6°, as policias militares e os corpos de bombeiros 
militares sao considerados forc;as auxiliares e reserva do Exercito. (VALLA, 
1999, p.45) 

Os fatores sao os elementos mais instaveis da doutrina de poHcia militar e 

sao retirados da propria conjuntura, eles podem ser especfficos ou nao especfficos. 

Para Valla (1999, p.48), "os fatores especfficos considerados de ambito 

interno, atuam diretamente nos resultados das a9oes e opera9oes policiais-militares. 

Ja os fatores nao especfficos, presentes no ambiente externo, atuam indiretamente 

nos resultados da Polfcia Militar". 

6.3.2 Fatores Especfficos 

A doutrina tern como finalidades precfpuas orientar, sistematizar e coordenar 

todas as atividades policiais-militares e, sendo assim, estabelecer as bases para a 

organiza9ao, o preparo e emprego das polfcias militares. 

A legislac;ao visa atender, como esforc;o principal, as necessidades da 
seguranc;a publica e, como esforc;o secundario, as necessidades da 
seguranc;a nacional, em razao da participac;ao das policias militares na 
seguranc;a interna do Pafs, cuja legislac;ao lhe propicia as bases para a 
organizac;ao, o preparo e o respective emprego. A formulagao da doutrina 
de Policia Militar e de trabalho intelectual, com base em experiencias 
anteriores, pr6prias ou de outras policias militares ou de outras 
organizac;oes policiais de outros pafses, porem respeitadas as 
caracterfsticas pr6prias da instituic;ao, em particular o seu carater militar, 
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alem de absorver as diferentes realidades culturais das diversas regioes do 
pafs. (VALLA, 1999, p.48,49) 

A criagao e a localizagao de organizagoes policiais-militares deverao atender 

ao cumprimento de suas missoes universais, em consonancia com os 

planejamentos de Defesa lnterna e de Defesa Territorial, dependendo de aprovagao 

pelo Estado-Maior do Exercito. Tais propostas serao apreciadas consoantes os 

seguintes fatores concernentes a respectiva Unidade da Federagao: 

- condigoes geo-s6cio-economicas; 

- evolugao demografica; 

- extensao territorial; 

- Indices de criminalidade; 

- capacidade maxima anual de recrutamento e de formagao de policial-

militares, em particular os soldados PM; e 

- outros a serem estabelecidos pelo Estado-Maior do Exercito. 

Uma das caracterfsticas mais importantes da estrutura policial-militar deve 
ser a flexibilidade, para que a for~a possa enfrentar as situa~oes correntes 
ou de emergencia, seja na ordem publica, seja na eventualidade do grave 
comprometimento desta, ou ainda, as situa~oes decorrentes de 
calamidades publicas. (VALLA, 1999, p.50) 

A capacidade de comando e por si s6 capaz de expressar o maior e o menor 

valor de uma Policia Militar e, ainda mais, de se fazer sentir em todos os seus 

escaloes. 

A capacidade de comando, segundo Valla (1999, p.50), "deve ser aprimorada, 

com aplicagao de recursos da informatica, modernizagao dos procedimentos 

organizacionais e direcionamento para as tecnicas modernas de pesquisa cientffica 

facilitadora do processo decis6rio". A qualidade das a goes e opera goes policiais

militares depende fundamentalmente, da qualidade das decisoes de comando, em 

razao de sua responsabilidade funcional. 

As atividades de seguranga publica exercidas pelas polfcias militares e corpos 

de bombeiros militares sao consideradas de interesse militar. 

As missoes das policias militares e dos corpos de bombeiros militares vao 

muito mais alem, integrando o Sistema de Defesa Nacional, na qualidade de forgas 

auxiliares e reserva do Exercito. Compete-lhes missoes de defesa interna e de 
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defesa territorial, sob a coordenac;ao e orientac;ao operacional do Comando Militar 

de Area. A este respeito, destaca Valla: 

Nas atividades repressivas, precede o eventual emprego das For9as 
Armadas, evitando o seu emprego prematuro, sendo, portanto, as policias 
militares consideradas linha de frente. As For9as Armadas somente 
intervirao nestas situa96es, ap6s esgotados os instrumentos destinados a 
preservagao da ordem publica, ou seja, se a atua9ao das forc;:as auxiliares 
mostrar-se insuficiente na restaurac;:ao da ordem. (VALLA, 1999, p.51) 

A integrac;ao deve ser continuada, objetivando uma padronizac;ao de 

equipamentos, de suprimentos, de conceitos, de taticas e, sobretudo, para nao 

perder de vista a condic;ao de forc;as auxiliares e reserva do Exercito. 

As policias militares, com vistas a integrac;:ao dos servic;:os policiais das 
Unidades Federativas, nas a96es de manutenyao da ordem publica, 
atenderao as diretrizes de planejamento e controle operacional do titular do 
respectivo 6rgao responsavel pela seguran9a publica, conforme expresso 
no paragrafo unico do artigo 33 do Decreta 88.777, (R200). (VALLA, 1999, 
p. 52) 

A capacidade operacional de uma Policia Militar e a eficiemcia do apoio 

logistico dependem, basicamente, de sua instruc;ao, adestramento e aprestamento. 

Nas palavras de Valla (1999, p.53): 

A instrugao deve alcan9ar todos os escaloes, sejam eles de execu9ao, 
de planejamento ou de comando, para, inclusive, garantir a capacidade de 
chefia e a conduc;:ao das ac;:oes e operac;:oes policial-militares; 

0 adestramento, como atividade destinada a exercitar o policial-militar 
individualmente e em equipe, desenvolve a habilidade para o desempenho 
das tarefas, para as quais ja recebeu a adequada instruc;:ao; 

0 aprestamento e o grau de presteza, de prontidao, garantidos por um 
conjunto de medidas, incluindo instru9ao, adestramento e preparo logistico, 
para tornar uma organiza9ao policial-militar pronta para o emprego imediato, 
isto e, para responder as situac;:oes de emergencia, com um minima de 
quantidade e maximo de qualidade de meios policiais-militares. 

0 maior ou menor grau de resistencia as vicissitudes constitui o moral da 

Policia Militar e deve se apoiar no espirito de sacrificio, na perseveranc;a, na firmeza 

de animo e na determinac;ao de cumprir a missao recebida. 

A disciplina, a preparac;ao psicol6gica e a confianc;a na capacidade dos 

chefes, no material utilizado e na instruc;ao bern ministrada, fortalecem o moral e o 

amor a Corporac;ao e a convicc;ao de legitimidade da missao. 

Na Corporac;ao deve haver a busca de material e equipamentos cada vez 
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mais sofisticados, de modo a superar as sofistica9oes do elemento adverso, a 

criminalidade, em particular, do crime organizado. A mobilidade e fundamental para 

as policias militares manifestarem as comunidades, a sensa9ao de seguran9a. 

6.3.3 Fatores nao Especificos 

0 estudo do hist6rico das policias-militares conduz a conclusoes e real9a 

aspectos capazes de influir na doutrina de emprego. 

0 estudo das campanhas militares, com seus erros e acertos, as opera~oes 
realizadas no passado, o respeito as tradi~oes, o culto aos her6is etc., 
trazem reflexes a formula~ao da doutrina, ao moral e a estrutura policial
militar. Urn dos maiores vultos da hist6ria brasileira foi urn policial militar, o 
Alferes Tiradentes, pertencente a Policia Militar de Minas Gerais. Seu 
espirito patri6tico alicer~ado em investidura militar, naturalmente deu-lhe 
condi~oes para arcar com a maior culpa da luta pela liberdade e dar a sua 
propria vida par ela. Em razao disso, e o patrono das policias militares, bern 
como, o patrono civico da na~ao brasileira. (VALLA, 1999, p.60) 

0 regime politico sobressai, de infcio, como capaz de influenciar na Polfcia 

Militar, porque resume uma filosofia quanta a origem e ao proprio exercicio do poder. 

Nos regimes democraticos a policia fica limitada a destina9aO legal, 

grandemente influenciada e controlada pela opiniao publica, permanecendo em 

certo equilibria. 

Os servi~os de seguran~a publica, muito embora essenciais a sociedade, 
envolvem altos custos financeiros, decorrentes de encargos com pessoal, 
equipamentos e instala~oes. Par outro lado, sem estes recursos ou pela sua 
escassez, podera chegar a urn colapso. Naturalmente, "cada povo, alem do 
governo, tern a policia que merece". lsso tambem e uma assertiva ja 
comprovada. Por se tratar de uma atividade cara para a sociedade que a 
mantem, e fundamental o emprego racional e judicioso dos recursos em 
atividades, ou programas que priorizem a operacionalidade, e nao em 
atividades acess6rias ou sem rela~ao com a qualidade das a~oes e 
opera~oes policiais-militares. (VALLA, 1999, p.62) 

Contudo, e necessaria mudar a mentalidade dominante de que politica de 

seguran9a se faz apenas com mais efetivo, mais viaturas, mais armamentos ou 

equipamentos. Estudos ja demonstram que, apenas colocar poHcia na rua ou 

incrementar mais sabre aquila que ja e feito por meio de metodos tradicionais, nao 

tern contribufdo com a diminui9ao da criminalidade ou com o acrescimo de crimes 
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solucionados. 

6.3.4 Embasamento Constitucional e lnfraconstitucional 

Disposi<;oes da norma constitucional vigente no pals: 

Art. 144- A seguranya publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida para preservagao da ordem publica e da incolumidade 
das pessoas e do patrimonio atraves dos seguintes 6rgaos: 
( ... ) 
V- policias militares e corpos de bombeiros militares. 
( ... ) 
§5° - As policias militares cabem a pollcia ostensiva e a preservagao da 
ordem publica; aos corpos de bombeiros militares, alem das atribuigoes 
previstas em lei, incumbe a execugao de atividades de defesa civil. 
§6° - As pollcias militares e corpos de bombeiros militares, forgas auxiliares 
e reserva do Exercito, subordinam-se, juntamente com as pollcias civis, aos 
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ6rios. (BRASIL, 
2007) 

Sabre a destina<;ao constitucional da PoHcia Militar, resulta a possibilidade 

legal de emprego em quatro campos distintos da seguran<;a nacional, destacando

se: 

1) Seguran<;a Publica; 

2) Seguran<;a lnterna, tambem denominada de Seguran<;a lntegrada; 

3) Defesa Territorial; e 

4) Defesa civil. 

A Constitui<;ao alinha como competencia geral da poHcia militar o exerclcio da 

"poHcia ostensiva e a preserva<;ao da ordem publica". 

Militar. 

Na Constitui<;ao Estadual observa-se: 

Art.48. A pollcia militar, forga estadual, instituigao permanente e regular, 
organizada com base na hierarquia e disciplina militares, cabe a pollcia 
ostensiva, a preservagao da ordem publica, a execugao das atividades de 
defesa civil, prevengao e combate a incendios, buscas, salvamento e 
socorros publicos, o policiamento de transito urbana e rodoviario, de 
florestas e de mananciais, alem de outras formas e fungoes definidas em lei. 
(PARANA, 2003) 

Alem disso, considerou o Corpo de Bombeiros como integrante da PoHcia 

Alem da Constitui<;ao Federal, o sistema de competencia, de que fazem parte 
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as For9as Armadas, no plano federal, e as polfcias militares, no plano estadual, 

decorre do Decreta- Lei n.0 667, de 02 de julho de 1969(com reda9ao que o Decreta 

-Lei n.0 2.010, de 12 de janeiro de 1983, estabeleceu aos artigos 3° e 4°, que tratam 

da missao das policias militares), do Decreta n.0 88.540, de 20 de julho de 1983 eo 

Decreta n.0 88.777, de 30 de setembro de 1983, entrela9ados com outros subsfdios 

doutrinarios disponfveis. 

Dentre estes subsfdios destacam-se: o Decreta - Lei n.0 200, de 25 de 

fevereiro de 1967 (paragrafo unico, art. 46); Lei Complementar n.0 69, de 23 de 

janeiro de 1991 (§2°, art. 8°), Lei n.0 9.503, de 23 de setembro de 1997 ( C6digo de 

Organiza9ao Basica), com as altera9oes introduzidas pela Lei n. 0 7.815, de 29 de 

dezembro de 1983; e a Lei n.0 10.203, de 28 de dezembro de 1992, que instituiu a 

Taxa de Seguran9a Preventiva (TSP). 0 detalhamento da legisla9ao sera efetuado 

oportunamente, na medida em que for analisado o emprego da Corpora9ao nos 

varios campos da seguran9a nacional. 

6.3.5 Emprego no Campo da Seguran9a Publica 

Respaldada no texto constitucional, a Policia Militar desempenha urn papel 

relevante na seguran9a publica, caracterizada pelo exerdcio do poder de polfcia 

administrativa, tendo, na Jegisla9ao especffica, a defini9ao de sua missao sfntese, 

destacando-se: a de assegurar o cumprimento da lei; a preserva9ao da ordem e o 

exercfcio dos poderes constitufdos. 

Para cumprir sua missao, compete a Polfcia Militar a execu9ao, com 

exclusividade, do policiamento ostensivo. Como polfcia ostensiva preventiva, exerce 

as seguintes a9oes de policiamento: 

1) ostensivo geral, urbana e rural; 

2) transito urbana e rodoviario, este nas rodovias estaduais, observadas as 

condi9oes fixadas pelo inciso Ill, artigo 23, da Lei n.0 9.503, de 23 de 

setembro de 1997 (C6digo de Transito Brasileiro ); 

3) florestal, de mananciais e de preserva9ao ambiental; 

4) guarda das sedes dos poderes estaduais; 

5) seguran9a externa dos estabelecimentos penais do Estado; 
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6) radiopatrulhamento terrestre, aereo, lacustre e fluvial (a pe, montado, 

motorizado, embarcado e aerotransportado ); 

7) atividades de garantia do exercicio do poder de poHcia dos 6rgaos da 

administrac;ao publica; 

8) a poHcia judiciaria militar; e 

9) prestac;ao de assistencia e socorro em geral. 

E o que se ve diuturnamente. Per isso, a Policia Militar esta presente em 
todos os municipios do Estado e na maioria de seus distritos. Cultua o 
privih~gio e a condiyao de servidora mais acessivel e visivel ao publico, com 
atendimento desburocratizado, bastando urn aceno de mao, o discar do 190 
e ate mesmo uma denuncia anOnima pelo 181, para estar ao lade da 
comunidade. Nesta fase, tomando conhecimento da violayao da ordem 
publica, cabe a Policia Militar, pela sua distribuiyao no espayo geografico, a 
primeira ayao, que e a de intervir na ocorrencia, cujos procedimentos 
constituem preparayao para o passe seguinte, a ser realizado pelo 6rgao 
publico ou particular, que detiver a responsabilidade para tal. (VALLA, 1999, 
p.85) 

A atuac;ao da Polfcia Militar, como polfcia administrativa, e eminentemente 

preventiva, objetivando dissuadir a quebra da ordem publica. 

No entanto, segundo Valla (1999, p.86) "tern, entre suas missoes, o dever de 

restabelecer a ordem publica, de imediato, tao logo haja a manifestac;ao de sua 

ruptura, amparando o cidadao que teve os seus direitos e garantias violadas, 

procedendo as diligencias necessarias a captura dos delinqOentes". Alem do mais, 

"a Polfcia Militar pode, tambem, agir repressivamente, por meio da forc;a e da 

energia necessarias para impedir tumultos e disturbios, atuando como forc;a de 

dissuasao, para restaurar a ordem publica". Alem disso, atua repressivamente no 

combate a macrocriminalidade e ao crime organizado. 

Na hip6tese de agravamento do quadro da quebra da ordem, quando se 

encontra a populac;ao ameac;ada, as propriedades publicas ou privadas sob riscos, 

comprometendo o cumprimento das leis, alterando o clima pacffico de convivencia 

social, compete a Polfcia Militar, sob a direc;ao do Governo Estadual, adorar as 

medidas repressivas que visem o restabelecimento da ordem. 

"E exatamente na atuac;ao sob essas condic;oes que a Corporac;ao faz valer o 

seu carater e sua condic;ao de forc;a militar estadual, conforme ja ressaltado no 

subcapftulo anterior." (VALLA, 1999, p.87) 

0 exito nesse tipo de missoes exige que a Polfcia Militar, representando a 
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autoridade do Governo e da Lei, atue sob severa vigilancia de regulamentos 

disciplinares e fa9a uso da sua forma9ao tipicamente militar, capaz de garantir 

elevado grau de coesao, unidade de comando e, sobretudo, acatamento irrestrito de 

determina9oes. 

Convem destacar aqui a iniciativa do Governo Federal, na area de 
seguran9a publica, em restabelecer e implementar uma politica de 
seguran9a publica para o Pais, obviamente pressionado pela sociedade, 
face ao aumento da criminalidade entre os 6rgaos policiais federais e 
estaduais. (VALLA, 1999, p.88) 

Cabe a Polfcia Militar nao apenas o exerclcio da polfcia ostensiva, como 

tambem, uma "competencia residual", decorrente de sua extensa competencia na 

preserva9ao da ordem publica, englobando: 

1) o exerclcio de toda a atividade policial de seguran9a publica, nao 

atribulda aos demais 6rgaos; e 

2) a competencia especifica dos demais 6rgaos policiais, no caso de falencia 

operacional deles, ao exemplo de greves ou outras causas, que os 

tornem inoperantes ou ainda incapazes de dar conta de suas atribui9oes. 

Este posicionamento referente a competencia residual, conforme ressalta 

Valla (1999, p.92), "alem de ja consagrado por diversos estudiosos do Direito 

Administrative e confirmado pela jurisprudencia, constitui-se em importante base 

doutrinaria para o emprego da Pollcia Militar, como a verdadeira for9a publica da 

sociedade". 

Conforme fundamentos doutrinarios da Escola Superior de Guerra, a 

seguran9a e uma necessidade da pessoa, dos grupos humanos e urn direito 

individual do homem e das na9oes, assim entendida: 

Seguran9a e uma necessidade de urn direito inalienavel da sociedade. 0 
entendimento de seguran9a implica em garantia, confianya e tranqOilidade 
de espirito, que indivfduos, grupos e na96es necessitam para se sentir 
protegidos, ao abrigo de todo o perigo e amea9as que possam afetar suas 
vidas, institui96es, cren9as, valores, bens essenciais e, enfim, o status quo. 
0 equilfbrio entre as obriga96es e as responsabilidades do Estado - voltado 
para o bern - estar coletivo e detentor do monop61io da coeryao dos meios 
para exerce-la - e as do cidadao possuidor de urn lado, de direitos naturais 
e, de outro, subordinado ao ordenamento juridico, e questao crucial em 
todas as sociedades. (ESG, 1995, apud VALLA, 1999, p.97) 
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6.3.6 A Defesa Publica e a Defesa Social 

Conforme doutrina da ESG, Defesa Publica "e o conjunto de atitudes, 

medidas e a9oes adotadas para garantir o cumprimento das leis, de modo a evitar, 

impedir ou eliminar a pratica de atos que perturbam a ordem publica" (ESG, 1995, 

apud VALLA, 1999, p.129); logo, a defesa publica e o conjunto de a9oes que os 

organismos do Estado adotam para propiciar a seguran9a publica. Este conjunto de 

a9oes sao decorrentes dos interesses sociais e da vida em comum. A explica9ao e a 

fiscaliza9ao das leis cabem ao Estado, como monop61io, por meio da justi9a e da 

poll cia, pelo exercicio do poder de poll cia. 

A Pollcia Militar nao esta s6 na defesa da ordem publica, mas tambem em 
apoio, isto e, em seguranc;a aos demais 6rgaos estatais que detem o poder 
de poficia, naturalmente, dentro das limitac;oes expressas na lei, conduzidos 
pelos governos estaduais, com apoio ou nao das Forc;as Armadas. (VALLA, 
1999, p.129, 130) 

Vinculadas as a9oes preventivas e repressivas de defesa publica, estao as 

seguintes, de responsabilidade da Polfcia Militar: 

1) lnteligencia, relacionada aos dados referentes a atua9ao da criminalidade 

e da violencia, particularmente em rela9ao ao crime organizado ou a 

macro-criminalidade; 

2) Policiamento Ostensivo, com os procedimentos decorrentes da 

combina9ao de suas caracterfsticas, principios e variaveis; 

3) Policiamento velado, atuando na seguran9a pessoal e na busca de 

informes, alem de suplementar o policiamento ostensivo, em situa9oes 

adversas a este; 

4) Atividades de poll cia judiciaria complementar, pela repressao imediata, 

conforme ja visto anteriormente; 

5) Opera9ao de bombeiro, compreendendo a preven9ao e combate a 

incendios, busca e salvamento e manobras diversas, com destaque para 

a execu9ao das a9oes de defesa civil e de socorrimento publico; 

6) Opera9oes civico-comunitarias, enquadrando os procedimentos 

psicol6gicos e comunitarios e a assistencia complementar; 

7) Opera9oes de choque e opera9oes especiais, enquadrando o controle de 

disturbios civis, resgates, controle de rebeliao, controle de greves, 
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realizadas em situagao de, no mfnimo, quebra da normalidade ou de 

perturbagao da ordem publica. 

Note-se que algumas das violagoes capituladas como esfera da seguranga e 

da defesa publica, bern como as atitudes medidas e agoes para evita-las, impedi-las 

ou elimina-las, normalmente de carater policial, dirigidas e conduzidas pela 

expressao polltica, serao tambem da seguranga e da defesa interna, definindo 

assim, uma faixa de superposigao entre a ordem publica e a ordem polftica ou 

intern a. 

Defesa social e o conjunto de a96es desenvolvidas por 6rgaos, autoridades 
e agentes publicos, cuja finalidade exclusiva ou parcial, seja a prote~o e o 
socorro publicos, por meio de preven9ao, ou supressao de ilicitos penais ou 
infra96es administrativas. Visa, antes de tudo, a atingir urn elenco de 
solu96es que levam a harmonia social. (VALLA, 1999, p.131) 

A defesa social consiste, entao, num conjunto de agoes adotadas para 

proteger os cidadaos contra os riscos decorrentes da propria sociedade. Ela e 

exercida pelos poderes constitufdos, instituigoes, 6rgaos e agencias publicas ou 

privadas, que tenham por fim proteger o cidadao e a sociedade, por meio de 

mecanismos que assegurem a ordem publica. 
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7 ANALISE DE DADOS 

As informac;oes a seguir, representadas par graficos, foram coletadas junto 

aos organismos de seguranc;a da area da triplice fronteira, e destinam-se a ilustrar, 

com dados, o presente trabalho, trazendo estatisticas de relevante importancia. 

Efetivo previsto e existente dos Organismos de Seguran~a da 
Triplice Fronteira 

19 BPM Del. Central 13 DRP de FORCA Mnisteno DPF Guaira Delegacia Policia 14 BM DPF Fozdo 
de Fozdo Guaira PJ..FA Publico Ru\1al de Rodoliaria lguar;u 

lguar;u Guaira Esladual 

ni - nao informado rn Efetivo Previsto fill Efetivo Existente 

GRAFICO 1 - EFETIVO PREVISTO E EXISTENTE DOS ORGANISMOS DE 
SEGURAN<;A DA TRiPLICE FRONTEIRA 

FONTE: Os Autores (2009) 



Crimes com maior incidencia na area de 
atua~ao do 19 BPM 

Forrna<;ao de 
Quadrilha 

Furto/Roubo 

Contrabando e 
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GRAFICO 2 - CRIMES COM MAIOR INCIDENCIA NA AREA DE ATUACAO DO 
198PM 

FONTE: Os Autores (2009) 

Da analise do grafico 2 verifica-se que os crimes de maior incidencia na area 

de atuayao do 19 BPM sao o contrabando e descaminho, homicldio, furto/roubo e 

formayao de quadrilha. 

Crimes com maior .incidencia, enfrentados pelos 
Organismos de Seguranca que com poem a regiao da 

Triplice Fronteira (Ministerio Publico, 19 e 14BPM, Delegacia 
Central, de Foz do lgua~u, 13 RDP de Guaira, For~a 

Alta, PF, Delegacia Fluvial de Guaira e PRE. ' 

1 EilContrabando e Descaminho 11Trafico de Entorpecentes 
1 o Furto/Roubo , , DTrafico de Arrnas 
! • Falsifica ao de Documentos DCorru cao , 

mHomi,cidios 
m Form a9ao de Ouadrilha 

GRAFICO 3 - CRIMES COM MAIOR INCIDENCIA, ENFRENTADOS PELOS 
ORGANISMOS DE SEGURANCA DA TRIPLICE FRONTEIRA 

FONTE: Os Autores (2009) 
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Pelos graficos 3 e 4 verifica-se que os crimes com maior incidencia 

enfrentados pelos organismos de seguran9a da triplice fronteira sao o Contrabando 

de descaminho, Trafico de entorpecentes,Homicidios, Furta e Roubo, Trafico de 

armas, Forma9ao de quadrilha, Falsificayao de documentos e Corrupyao, nesta 

ordem. 

Crimes com maior incidencia, enfrentados pelos 
Organismos de Seguranc;a que compO.em a regiao da 

Triplice Fronteira (Mini.sterio Publico, 19 e 14BPM, Delegacia 
Centrarde Foz do lguac;u, 13 RDP de Guaira, For~ a 

Alta, PF, Delegacia Fluvial de Guaira e PRE. 

3% 3% 3% 

t / 

--'-- J 

o Contrabando e Desca.minho 
o Homicidios 
• Trafico de Armas 
m Falsificac;:ao de Documentos 

Trafico de Entorpecentes 
o. Furto/Roubo 
o Fonna<;ao de Ouadrilha 
m Corrup<;ao 

GRAFICO 4 - CRIMES COM MAIOR INCIDENCIA, ENFRENTADOS PELOS 
ORGANISMOS QUE COMPOEM A REGIAO DA TRiPLICE 
FRONTEIRA 

FONTE: Os Autores (2009) 

0 grafico 5 apresenta a area de atua9ao dos organismos de seguran9a da 

Triplice Fronteira. 



Area de atua~ao dos Organism as de Seguran~a 
Consultados {19 e 14 BPM, Del. Central· de Foz do l·guacu, 13 

RDP de Guai.ra, For~a Alfa, Ministerio .Publico, DPF 
Guaira, Delegacia Fluvi~fRE, DPF ·Foz do lguacu) 

0 Toda fronteira 
II Somente Rodovias 

Somente as Cidades da Faixa de Fronteira 
• Somente as Hidrovias 
• o espa<;o aereo 
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GRAFICO 5- AREA DE ATUA<;AO DOS ORGANISMOS DE SEGURANCA DA 
TRfPLICE FRONTEIRA 

FONTE: Os Autores (2009) 

Periodicidade das Opera~oes desenvolvidas pelos 
Organismosde Seguranc;a Consultados (19 e 14 
BPM., Del. Central de Foz do lguac;u, 13 RDP de 

Guai.ra, .Forc;a Alfa, ,Mlnisterio .Pub.lic.o, DPF 
Guaira, Delegacia Fluvial, ·PRE, DPF Foz do lguac;u). 

GRAFICO 6 - PERIODICIDADE DAS OPERACOES DESENVOLVIDAS PELOS 
ORGANISMOS DE SEGURANCA DA TRiPLICE FRONTEIRA 

FONTE: Os Autores (2009) 
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A periodicidade das opera9oes desenvolvidas pelos organismos de seguran9a 

da Triplice Fronteira, conforme se ve no grafico 6, tern sua maior parte (60%) 

desenvolvida diariamente, 20% desenvolvido permanentemente, e outros 20% 

desenvolvido semanalmente. 

Quanto a Efich?ncia e Eficacia das Opera~oes Executadas 
pelos Organismos de Seguran~a Consultados 

I I?B Alta Eficiencia Media Eficiencia o Baixa Eficiencia ! 

GRAFICO 7 - EFICIENCIA DAS OPERA<;OES EXECUTADAS PELOS 
ORGANISMOS DE SEGURAN<;A DA TRIPLICE FRONTEIRA 

FONTE: Os Autores (2009) 

A eficiencia das operayoes executadas pelos organismos de seguran9a da 

Triplice Fronteira encontra-se mensurada no grafico 7, de onde se le que 60% das 

opera9oes sao consideradas de media eficiencia, e 40% e considerada de alta 

eficiencia. Baixa eficiencia nao pontuou. 



Opera~oes Policiais desenvolvidas pelos ·Organismos de 
Seguran~a em sua area de atua~ao 

tm Bloqueio de Via 
o Patrulha Fluvial 
e~ Patrull1a Rural 
o PatrulhaAerea 
• Execu<;ao de Mandados de Busca e Prisao 
e lntelic en cia Policial 
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GRAFICO 8- OPERACOES POLICIAIS DESENVOLVIDAS PELOS ORGANISMOS 
DE SEGURANCA EM SUA AREA DE ATUACAO 

FONTE: Os Autores (2009) 
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8 ANALISE COMPARATIVA ENTRE OS MODELOS DE OPERACCES 

Para que se possa conduzir a analise comparativa entre os diversos modelos 

de opera~oes policiais, deve-se ter como norteadores da ila~ao os seguintes 

pressupostos: a missao, o terrene, a for9a adversaria (crime organizado) e a 

logistica recebida. 

Em todas as doutrinas estudadas, as operayoes devem ser planejadas sabre 

elementos de inteligencia tatica. 0 primeiro e 0 terrene, a base geografica que 

recebera o aporte de pessoal e equipamentos. 0 conhecimento da area de atua9ao 

e crucial para o desenvolvimento das ayoes. 0 segundo elemento e a missao; neste 

cao, a missao e o combate ao crime organizado transnacional na Triplice Fronteira. 

0 terceiro elemento e a for~a adversa. Neste caso, sao as celulas operativas das 

organizayoes criminosas que agem na faixa de fronteira. Os meios logisticos de 

pessoal e material encerram o ultimo fator de analise, posto que irao permitir o 

perfeito exercicio dos elementos anteriores. 

Assim, pode-se construir o seguinte quadro, cruzando as opera~oes 

identificadas nas doutrinas analisadas acima, com as variaveis das operayoes: 

OPI;RA¢QES . ·. ··:. MIS$AO. · . . TERRENQ~.. · ..ADVERSARIO . . .. LOGISTIC A ... 
:• •;\· '·.>.t•,_ :/ ·i:,'.' .... -:<.' .. ·.',.•· .. ·' .. ' ·:;:·::.':· .. · ' '•l·. :·· :,~ i ."> . :}:. . · __ )·'?: .. t .. ·~· ' ··.,: • /. ·/' ".' " ,,.·· ~. . . ·: ' :.,.,_ ::-. •'. 

Opera~oes de Obten9ao de Faixa de Celulas Disponibilizada 
inteligencia e inteligencia pre- fronteira operativas do 
informa9ao operacional crime 
tatica organizado 

transnacional 
Opera9oes de lnterdiyao e Faixa de Celulas Disponibilizada 
interdi9ao de nega9ao da fronteira operativas do 
area area a forya crime 

adversaria organizado 
transnacional 

Operayoes . de A9oes anti e Faixa de Celulas Disponibilizada 
com bate ao contra.;.terrorista ·fronteira operativas do 
terrorismo crime 

organizado 
transnacional 

Operayoes de I nterceptayao e Faixa de Celulas Disponibilizada 
controle de apreensao de fronteira operativas do 
arm as armas ilicitas crime 

organizado 
transnacional 



OPE~COES · 
. ).:. ' ( ' ;:.< '·'·; ~~ ·: . 

Operac;oes de 
reconheciment 
ode area 

Operac;oes de 
seguranc;a de 
area 

Operac;oes 
ribeirinhas e 
patrulhamento 
lacustrelfluvial 

. MISSAO ... :. TE·~,R,E:NO. · .: :A,DV;f;RSA~IQ 
<'(S.'t ,. ' . · . .. . ' .. ,,:. ·.~:. .., .,,, '" , . ,.,>· , T : ,, 

Localizac;ao de Faixa de Celulas 
portos fronteira operativas do 
clandestinos e crime 
depositos de organizado 
produtos ilegais transnacional 
lnterdic;ao e Faixa de Celulas 
neutrlizac;ao de fronteira operativas do 
atividade do crime 
criminosa local organizado 

Seguranc;a 
m6vel na area 
hidrica, para 
localizac;ao e 
interceptac;ao 
de atividade 
ilicita 

Faixa 
fronteira 

transnacional 
de Celulas 

operativas do 
crime 
organizado 
transnacional 

QUADRO 2 - MODELOS DE OPERACOES 

FONTE: Os autores (2009), com base na pesquisa. 
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· LOGISTICA . · 
'·''· . •. ·, .. ·. ,, ' ) 

Disponibilizada 

Disponibilizada 

Disponibilizada 

De pronto, percebe-se a indicac;ao das operac;oes de inteligencia pre

operacional, e as de interdic;ao de area, como as mais adequadas para o combate 

efetivo dos agentes criminosos na faixa de fronteira. 
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9 AS OPERACOES INDICADAS 

Se a diretiva maior norteadora dos esfon;os para a conclusao do trabalho era 

a defini9ao do campo operacional da FOR<;A ALF A, trazendo esta conceitua9ao 

para o ambiente de seguran9a publica da costa oeste paranaense, nao se poderia 

fugir da responsabilidade de apontar o know how. Para justificar a indica9ao destas 

opera96es, foi produzido um elaborado processo dedutivo, iniciado pelo estudo da 

fenomenologia criminal na regiao de fronteira. 

Uma vez definido o perfil criminal, estudaram-se as opera96es ja 

desenvolvidas pela SESP, explorando-se seus fatores de risco e eficiemcia. Logo 

ap6s, foram estudadas as doutrinas nacional e internacional, mostrando outras 

formas de emprego de for9as militares e policiais, bern como areas territoriais 

especfficas. Objetivando decantar o conhecimento dentre as informa96es perifericas, 

foi produzido um quadro comparative entre as opera96es e os elementos estruturais 

e estruturantes do crime transnacional. Levando finalmente este processo a um 

quadro sin6ptico, tem-se as seguintes opera96es delineadas: 

1) Opera96es de lnteligencia policial pre-operacional, cujo escopo consiste 

na obten9ao de conhecimento sobre a atividade e estrutura do crime 

transnacional; 

2) Opera96es de lnterdi9ao de area em superffcie lfquida, cujo escopo 

consiste na nega9ao do reservat6rio de ltaipu, aos vetores do crime 

transnacional que operam no lago; 

3) Opera96es de lnterdi9ao de area em superffcie terrestre, cujo escopo 

consiste na intercepta9ao das remessas clandestinas de narc6ticos, 

armas, muni9ao e produtos ilfcitos nas vias rurais e urbanas das 

comarcas lindeiras ao lago; 

4) Opera96es de suporte para opera96es conjuntas (For9a Tarefa), cujo 

escopo consiste no apoio logfstico-operacional a for9as policiais, 

legalmente constitufdas para emprego em regiao de fronteira; 

5) Opera96es policiais de execu9ao de mandados de prisao coletivos, cujo 

escopo consiste na prisao de elementos ativos das organiza96es 

criminosas. 



· :':;,; ... ~l~~ ,.de .... , ;}'~~~?~ge~s ~ . . ·:: Q:~~ve~ntage~s ·· ··:,: ;.:A,.pll~abilida~e:.· 
,. ':.0.pera~ao : . ; :~· ·(:~· >':.. . . . . . . ' . ', ' ' : '- ~·: •·· ·\ ·.,, . . '. ''. ·, 

~ ·• •\ \ \ . 
•· ... , ,, , .. 

. P.~o.licial. · . ' ;\ 
'·' , . . ' ··•·· 

Opera9oes de ldentifica9ao de Custos 
I nteligencia lideran9as operacionais com 
policial pre- crimina is e pessoal 
operacional estrutura do 

crime 
Opera9oes de Corte das rotas Custos 
lnterdi9ao de de trafico e ·operacionais com 
area em contrabando equipamento 
superficie nautico e pessoal 
liquida 
Opera9oes de Supressao da Custos com 
lnterdi9ao de logistica de motomecaniza9ao 
area em suporte de e pessoal 
superficie recep9ao de 
terrestre produtos ilicitos 
Opera9oes de Aumento da Custos com 
suporte para eficacia das pessoal e logistica 
opera9oes opera9oes pel a de permanencia 
conjuntas(For9a sinergia das 
Tarefa), forcas policiais 
Opera9oes Desarticula9ao Custos com 
policiais de das lideran9as manuten9ao de 
execu9ao de locais e matriz pessoal 
mandados de criminal 
prisao coletivos, -QUADRO 3- TIPOS DE OPERACOES POLICIAIS 

FONTE: Os autores (2009), com base na pesquisa. 

Plena 

Plena 

Plena 

Plena 

Plena 
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?:::Eficacia' 
·~·. < :::.: .... 

,, 

Alta 

Alta 

Alta 

Alta 

Alta 
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10 PROPOSTA 

Demonstrada, assim, a viabilidade da aplicac.;:ao de operac.;:oes de inteligencia 

pre-operacional e de operac.;:oes de interdic.;:ao de area, cuja construc.;:ao metodol6gica 

foi conseguida ao Iongo desta monografia, cumpre agora, dar-se o vies pratico para 

a aplicac.;:ao do conhecimento. 

A preocupac.;:ao dos pesquisadores consiste em evitar que o trabalho tenha o 

mesmo destino de centenas de outros, o arquivamento em prateleiras das 

bibliotecas da UFPR e da Academia Policial Militar do Guatupe, tornando-se, assim, 

letra morta. 

No compendio doutrinario da Polfcia Militar do Parana, o documento maximo 

interno que dirige as ac.;:oes operacionais da corporac.;:ao chama-se Diretriz n° 

004/2000 - PM/3. Doutrina de emprego da PMPR. Nela, descreve-se a forma de 

agir de cada urn dos Batalhoes operacionais da forc.;:a policial. Com relac.;:ao a 
aplicac.;:ao da Forc.;:a Alfa, o documento tornou-se omisso, pois a criac.;:ao da 

CiaPOFront foi ap6s a feitura da norma. A norma interna citada, norteadora dos 

Comandantes e planejadores de operac.;:ao, sequer faz referencia as operac.;:oes de 

fronteira, muito menos a uma unidade especializada recentemente criada e 

operacionalizada. 

lsto posto, propoe-se a alterac.;:ao da norma, cuja omissao deu-se pela criac.;:ao 

posterior da Forc.;:a Alfa, com a seguinte redac.;:ao de inciso especifico abaixo descrito: 

Companhia lndependente de Operagoes de Fronteira: 

A Companhia lndependente de Operagoes de Fronteira, CialndOpFron, 

organizada como subunidade operacional, sera composta par pelotoes PM, e possui 

vinculagao administrativa e operacional ao Comando do Policiamento do Interior. 

Dotada de logfstica especialmente selecionada para operagoes na regiao da 

fronteira Oeste do Estado do Parana: estara apta a desenvolver as seguintes 

operagoes PM: 

1) Operagoes de lnteligencia policial pre-operacional, cujo escopo consiste 

na obtengao de conhecimento sabre a atividade e estrutura do crime 

transnacional; 
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2) Operaqoes de lnterdiqao de area em superffcie lfquida, cujo escopo 

consiste na negaqao do reservat6rio de ltaipu aos vetores do crime 

transnacional que operam no /ago; 

3) Operaqoes de lnterdiqao de area em superffcie terrestre, cujo escopo 

consiste na interceptaqao das remessas clandestinas de narc6ticos, 

armas, muniqao e produtos ilicitos nas vias rurais e urbanas das 

comarcas lindeiras ao /ago; 

4) Operaqoes de suporte para operaqoes conjuntas (Forqa Tarefa), cujo 

escopo consiste no apoio /ogfstico-operacional as forqas policiais, 

/ega/mente constitufdas para emprego em regiao de fronteira; 

5) Operaqoes policiais de execuqao de mandados de prisao coletivos, cujo 

escopo consiste na prisao de elementos ativos das organizaqoes 

criminosas." 
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11 CONCLUSAO 

Ao se chegar a fase de sintese do trabalho, e conveniente recapitular todo o 

processo de produc;ao de conhecimento. A propria metodologia aplicada ira, ao 

termino de seus procedimentos, indicar de maneira conclusiva os resultados 

dimensionados no projeto monografico. 

Preambularmente, foi estudada a geopolftica da regiao da trfplice fronteira, 

em que foram apontadas as condicionantes do crime transnacional, sua importancia 

para a economia local, o concurso de agentes publicos corruptos e a adesao ou 

simpatia dos moradores da regiao pelos contrabandistas. Segue-se a fase do estudo 

das doutrinas internacional e nacional sobre operac;oes policiais, indicando-se 

balizadores para a selec;ao das mais adequadas para emprego na ambiencia da 

fronteira. 

A fase seguinte foi o estudo sintetico das operac;oes desenvolvidas na regiao 

que precederam a chegada da Forc;a Alfa, obtendo-se experiencias decorrentes do 

exercfcio pratico de operac;oes policiais: Fronteira Sui, Fronteira da Solidariedade, 

Forc;a Especial de Pronto Emprego e as operac;oes coordenadas pelo COC. Na 

mesma esteira, foi elaborado urn quadro indicando as operac;oes sistematizadas e 

sua incidemcia sobre a engenharia do crime transnacional, indicando assim, de 

forma tecnica, onde se fazer o aporte de recursos humanos e de pessoal, 

aumentando a eficacia e gerando-se a paralisia estrategica do crime transnacional. 

Finalmente, aponta-se, assim, as seguintes operac;oes como as mais capazes 

de suprir a lacuna legal e operacional a serem desenvolvidas pela Forc;a Alfa, cuja 

eficacia e eficiencia sao inquestionaveis tecnica e historicamente, dependendo 

apenas do preparo dos operadores taticos: 

a) Operac;oes de lnteligencia - Estas operac;oes deverao ser permanentes, e 

realizadas na area de triplice fronteira, como objetivo de identificar "capos", e 

mapear a matriz criminal; 

b) Operac;oes de lnterdic;ao de Area Uquida - Estas operac;oes deverao ser 

permanentes, e realizadas no Lago de ltaipu, impedindo o uso do lago por 

parte das organizac;oes criminosas e apreender barcos utilizados para o 

contrabando, causando o colapso da logistica criminal; 
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c) Opera<;oes de lnterdi<;ao de Area Rural - Estas opera<;oes deverao ser 

permanentes, e realizadas as margens do Lago de ltaipu e estradas rurais, 

com o objetivo de interceptar cargas e remessa de produtos iHcitos, e 

apreender velculos instrumentos de crime, causando o colapso da loglstica 

criminal; 

d) Opera<;oes de Controle de Transito Rural - Estas opera<;oes deverao ser 

permanentes, e realizadas nas rodovias federais e estaduais, como objetivo 

de interceptar comboios com cargas iHcitas, prender colaboradores e 

apreender velculos instrumentos de crime. 
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