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RESUMO 

 

 

Este trabalho monográfico analisa a atual estrutura funcional da 2ª Seção do Estado Maior 

Geral, como órgão máximo de Inteligência da PMMA, frente à iminente sistematização da 

Atividade de Inteligência na corporação. Busca compreender a disposição do serviço de 

Inteligência na PM, as atribuições e demandas. Estuda a estrutura organizacional da PM/2 e a 

existência de intercâmbio desta com os P/2 das Unidades Operacionais. A pesquisa 

documental e bibliográfica fundamenta a importância de implantação do Sistema de 

Inteligência da PMMA, visto ausência de uma cultura de Inteligência institucional e, por 

conseqüência, inexistência de integração. Analisa os dados obtidos na pesquisa de campo, 

através da observação sistêmica e da aplicação de questionários e entrevistas direcionadas aos 

integrantes da PM/2, de modo a avaliar a concepção destes referente ao estudo. Propõe a 

implantação do Sistema de Inteligência da Polícia Militar, concomitantemente, com a criação 

de uma Agência Central delineada com os objetivos e metas organizacionais. Sugere 

elaboração de estudos específicos para indicar a melhor estrutura funcional da Agência 

Gestora frente ao Sistema. 

 

Palavras-chave: Atividade de Inteligência. Sistematização. Agência Central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This monographic work analyzes the current functional structure of the 2ª Seção do Estado 

Maior Geral, as the main sector of the PMMA Intelligence, toward the imminent 

systematization of the Intelligence Activities in the corporation. It seeks to understand the 

layout of the Intelligence service in the PM, the duties and demands. It Studies the 

organizational structure of the PM/2 and the existence of an exchange with the P/2 of the 

Operational Units. The documentary research and literature substantiates the importance of 

implementing the Intelligence System of the PMMA, taking into consideration the absence of 

an institutional intelligence culture, consequently, the lack of integration. It Analyzes data 

obtained in the field research, through the systemic observation and application of 

questionnaires and interviews directed toward the members of the PM/2, in order to evaluate 

the conception of these, referring to the study. It proposes the implementation of the 

Intelligence System of the Military Police, concurrently, with the creation of a Central 

Agency outlined with the objectives and organizational goals. It suggests the preparation of 

specific studies to indicate the best functional structure of the Management Agency over the 

System. 

 

Key-words: Intelligence Activities. Systematization. Central Agency. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

No contexto social contemporâneo, há uma maior disseminação de conceitos e 

informações criminosas, que tem influenciado os delinquentes em suas ações fraudulentas. 

O Estado busca, através das instituições que atuam no enfrentamento a 

criminalidade, informações confiáveis e oportunas para auxiliar seus gestores no processo 

decisório. Para tanto, torna-se fundamental a captação de dados e informações que favoreçam 

a elaboração de conhecimentos estratégicos, tornando as ações mais eficientes e eficazes, 

minimizando riscos e custos. 

A matéria prima da Atividade de Inteligência é o dado, que significa a 

representação de fatos e situações de imediata ou potencial influência que poderá refletir na 

ação governamental. E esses dados, após serem trabalhados através de metodologia 

específica, geram conhecimento para subsidiar a tomada de decisão. Sendo assim, esta 

atividade tornou-se um efetivo instrumento institucional de assessoramento, auxiliando no 

planejamento e na execução de políticas definidas pela instituição. 

Entretanto, o dado está disponível em diversos locais, seja na mídia, nos arquivos, 

na internet etc. Esta gama de dados torna-se proporcionalmente maior que a capacidade 

analítica de um órgão. E uma alternativa para minimizar esse fenômeno é a integração 

mediante sistemas, aliada a uma adequada estruturação organizacional dos setores 

responsáveis pelo gerenciamento dos respectivos sistemas. 

A nova gestão do conhecimento sensível e seus aspectos despertam a atenção pela 

quebra de paradigmas. Um exemplo disto é o advento da Inteligência de Segurança Pública, 

que se apresenta com uma roupagem diferente e voltada à essência policial. 

Na Polícia Militar do Maranhão (PMMA), a Atividade de Inteligência está 

prevista em lei, onde os Batalhões e Companhias Independentes possuem nos seus 

organogramas um setor específico para atuarem nessa área, denominado de P/2. O Quadro 

Organizacional (QO) da corporação maranhense estabeleceu também uma unidade macro 

para as ações de inteligência, sobre a terminologia de 2ª Seção do Estado Maior Geral (EMG) 

ou PM/2. 

Na corporação maranhense a Atividade de Inteligência é executada basicamente 

pela 2ª Seção/EMG, cuja finalidade é produzir e salvaguardar conhecimentos acerca da 

segurança pública no âmbito do Estado. Ela visa assessorar o Comando da Corporação, os 
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Grandes Comandos e os Comandantes de Unidades, no planejamento, na execução, enfim no 

cumprimento de suas missões.  

Contudo, esta Seção possui uma estrutura funcional questionável no que tange a 

adequação aos seus objetivos, ainda mais quando se trata de um órgão máximo institucional. 

Considerando a perspectiva de sistematização da inteligência, essa situação se agrava. 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar a atual estrutura funcional da 2ª 

Seção do Estado Maior Geral, como órgão máximo de inteligência institucional, frente à 

iminente sistematização dessa Atividade na corporação, fazendo um paralelo com sua atual 

demanda. 

Para a consecução deste estudo, buscou-se identificar a disposição do serviço de 

Inteligência na PMMA, analisando a estrutura organizacional da PM/2, suas atribuições e 

demandas. Também identificar a contribuição mútua entre os órgãos de inteligência desta 

instituição militar (2ª Seção/EMG e os P/2). 

No aspecto metodológico, trata-se de uma investigação qualitativa, a qual tem por 

escopo intervir na realidade, indicando pontos críticos a serem trabalhados. É uma pesquisa 

exploratória, pois busca aperfeiçoar ideias e contribuir para formulação de hipóteses para estudos 

futuros sobre a temática. 

A metodologia aplicada foi a pesquisa de campo e documental, complementada 

pela bibliográfica. Realizou-se aplicação de questionários e entrevistas (semiestruturadas) 

direcionadas aos componentes da PM/2. Perfez-se o total de 22 (vinte e dois) entrevistados.  

A densidade teórica desta investigação foi balizada na Doutrina Nacional de 

Segurança Pública (DNISP), e em autores com estudos publicados nessa seara, coligada com 

a análise documental sobre o assunto. 

Nessa medida, apresentam-se nesta pesquisa cinco capítulos. O segundo capítulo é 

destinado à contextualização da Atividade de Inteligência no Brasil, seus fundamentos 

doutrinários, com destaque à organização sistêmica adotada no país. 

O capítulo seguinte traz um breve relato histórico do serviço de Inteligência 

dentro da PMMA, mesmo que não tão enriquecido, devido à escassez de documentação sobre 

a matéria. Ainda nesse item, apresenta-se a atual disposição dessa atividade na corporação. 

O quarto capítulo foi designado à 2ª Seção do EMG. Abordou-se suas atribuições 

e demandas, com estudo voltado à necessidade de adequação estrutural da PM/2 frente à 

imperiosa sistematização da Inteligência na corporação. Apresentou-se também, a 

metodologia aplicada e análise dos resultados da pesquisa.  
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Ao final, apresenta-se proposição inerente a esta investigação científica, de modo, 

a contribuir para o aperfeiçoamento das ações de Inteligência desenvolvidas na corporação 

maranhense, visando a eficácia no serviço da Segurança Pública do Estado do Maranhão, 

além de favorecer para uma maior compreensão sobre o assunto tratado. 
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2 ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA 

 

 

Alicerçado na legislação, aborda-se neste capítulo a gênese da Atividade de 

Inteligência no Brasil, trazendo seu histórico, evolução e conceitos aplicados a Segurança 

Pública. 

Norteado pela história pode-se afirmar que essa Atividade é tão ancestral quanto a 

própria civilização, pois o conhecimento é intrínseco ao ser humano, sendo uma constante 

necessidade. 

Nos dias atuais, a palavra Inteligência é um termo bastante mencionado nos 

noticiários, nos periódicos etc. Isto ocorre em virtude dos diversos órgãos, principalmente os 

responsáveis por promover segurança, seja na vertente pública ou até mesmo privada, de 

utilizarem da Atividade de Inteligência como ferramenta na procura de conhecimentos para 

melhor exercer suas atividades. 

Esta notoriedade se deu pela crescente e constante evolução das ações ditas de 

Inteligência no mundo e, em especial, no Brasil. O que acarretou mudanças no cotidiano das 

instituições, as quais modificaram seus meios de captação de dados e informações, na 

tentativa iminente de otimizar suas ações.  

Embora, as ações de inteligência tenham recentemente despertado um grande 

interesse na defesa da sociedade brasileira, esta remonta desde os primórdios dos tempos. O 

livro mais lido, a Bíblia, traz relatos sobre essa temática, quando um dos personagens mais 

famosos da Sagrada Escritura, Moisés, mandou um pequeno grupo espiar e trazer informações 

a respeito da terra prometida: “E vede que terra é, e o povo que nela habita; se é forte ou 

fraco; se pouco ou muito. E como é a terra em que habita, se boa ou má; e quais são as 

cidades em que eles habitam; se em arraias, ou em fortalezas;...” (BÍBLIA SAGRADA, 2002, 

p. 142).  

Outro exemplo histórico são as lições editadas pelo General Sun Tzu, na China 

milenar. Pois, escreveu uma espécie de manual sobre arte bélica intitulado de A Arte da 

Guerra, que no seu bojo traz preleções sobre a Atividade de Inteligência, sua importância e 

nuanças: “Apenas o governante esclarecido e o general criterioso usarão as mais dotadas 

inteligências do exército para a espionagem, obtendo, com isso, grandes resultados.” (TZU, 

2004, p. 112).  
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Mas, após a revolução Francesa houve uma ascensão no uso dessa ferramenta, 

posto que no período napoleônico, para manter o controle estatal e sustentar o poderio era 

fundamental ter conhecimentos sobre seus adversários.  

 

 

Os sistemas de inteligência se solidificaram na modernidade com suas bases 

fundadas no século XVI na Europa, em razão da necessidade de controle estatal por 
conta dos constantes conflitos sociais e da competição ente os Estados, ou seja, a 

dominação dependia e ainda depende de conhecimento sobre o inimigo ou sobre as 

ameaças em potencial, o que compeliu os Estados à consolidação da rede de 

informação moderna. (CASTRO; RONDON FILHO, 2009, p. 42). 

 

 

Essa Atividade sempre foi usada, principalmente, na guerra entre nações, para 

obtenção de poder e para defesa de cidades. Na primeira Guerra Mundial, a Inglaterra já 

possuía um Serviço de Inteligência devidamente organizado. Na Segunda Guerra, a Alemanha 

organizou o Abwehr (Inteligência Militar) e a Inteligência do Partido Nazista. Já os aliados 

conseguiram desvendar os códigos da máquina alemã Enigma e o da Japonesa Púrpura, o que 

foi importante para o aniquilamento da esquadra alemã. 

Ao final da Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu em blocos, dando início 

a chamada Guerra Fria. Neste cenário, o serviço secreto assumiu uma posição importante, 

pois as potências Estados Unidos da América e a antiga União da República Socialista 

Soviética travavam uma disputa psicológica na corrida armamentista e tinham que se vigiar 

constantemente. 

Dessa forma, ambas criaram serviços secretos poderosos. Do lado americano 

estava o Office of Strategic, tornando-se mais tarde na Central Intelligence Agency (CIA). 

Pelo lado russo nasceu a Komitet Gossudarstvennoti Bezopasnoti (KGB). Esses países tinham 

um alto investimento nesta área comparado com outras nações. Na década de 1980, por 

exemplo, ambos os países tinham um custo com inteligência de 10% do total destinado a 

segurança, já nos países da Europa ocidental esse valor variava entre 3% a 5%. (CEPIK, 2003 

apud CASTRO e RONDON FILHO 2009). 

Assim, a retrospectiva história indica que esta atividade resumia-se basicamente 

ao campo militar, onde os líderes das contendas utilizavam-se de pessoas que, geralmente, 

infiltradas nos campos adversários, traziam informações sobre o inimigo. 

Contudo, uma matriz dos serviços de Inteligência ganhou destaque no decorrer da 

Guerra Fria, sendo esta o policiamento político e a inteligência de segurança. No primeiro o 
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alvo era a subversão, pois as agências executavam missões de busca a fugitivos ou dissidentes 

políticos. O segundo surgiu com o advento de novas modalidades criminosas e a constante 

preocupação dos governantes com a segurança pública, que vem se destacando no Brasil. 

Dado o exposto, observa-se que esta ferramenta institucional de assessoramento 

vem sendo utilizada deste o princípio da civilização até os tempos contemporâneos, a qual 

bem dimensionada e coordenada traz grandes vantagens ao tomador de decisão no alcance das 

metas e objetivos propostos.  

 

 

2.1 HISTÓRICO DA INTELIGÊNCIA NO BRASIL  

 

 

A conjuntura mundial no iniciou no século XX passava por vários conflitos, como 

a primeira guerra mundial entre 1914 e 1918 e suas consequências, a revolução Russa, a crise 

econômica de 1929 etc.  

Na mesma medida, o Brasil passava por momentos agitados, especialmente na 

década de 1920, com a revolta dos tenentes, o surgimento do movimento operário, a fundação 

em 1922 do Partido Comunista Brasileiro etc. Após tais acontecimentos, o governo brasileiro 

sentiu a necessidade de acompanhá-los. Então, o Presidente da República Washington Luis 

instituiu através do Decreto 17.999 de 29 de novembro de 1927 o Conselho da Defesa 

Nacional, como destaca Antunes (2001, p. 43): 

 

 

A criação do Conselho naquele momento tinha o objetivo de acompanhar e avaliar 

os agitados acontecimentos da década de 1920, pois não só o Brasil passava por um 

período de turbulências, com as pregações do movimento tenentista e o surgimento 

do movimento operário, como o mundo ainda se encontrava abalado com a vitoriosa 

revolução russa, além de estar enfrentando uma série de crises econômicas que 

culminou com a quebra da Bolsa de Valores em 1929.  

 

 

Somente no final da década de 1920, foi instituído oficialmente um órgão 

destinado as informações, sendo o embrião do serviço secreto brasileiro. Tinha a finalidade de 

coordenar a produção de conhecimentos relativos à ordem financeira, econômica, bélica e 

moral concernente à defesa do Estado, de forma a assessorar o governo. 
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Uma nova organização foi dada ao Conselho da Defesa Nacional, através do 

Decreto 23.873 de 15 de fevereiro de 1934, criando uma Comissão de Estudos da Defesa 

Nacional, a Secretaria Geral da Defesa Nacional e as Seções da Defesa Nacional nos 

Ministérios. 

A Constituição Federal, promulgada em 1934, ampliou o conceito de defesa 

nacional, e no seu artigo 159 alterou a designação de Conselho da Defesa Nacional para 

Conselho Superior de Defesa Nacional, estabelecendo que este fosse responsável por estudar 

e coordenar todas as questões relativas à segurança nacional. Em 1937, o artigo 162 da 

outorgada Constituição Federal suprimiu a palavra Superior, ficando simplesmente Conselho 

de Segurança Nacional. 

Em 1942 foram editados dois decretos, que tratavam sobre o Conselho de 

Segurança Nacional. O primeiro foi Decreto-Lei 4.783 de 05 de outubro que modificou a 

composição do Conselho. O segundo foi o Decreto-Lei nº 5.163 de 11 de dezembro, o qual 

estabeleceu que a Secretaria Geral, até então um órgão complementar do referido Conselho, 

passasse a integrá-lo, tendo como titular a partir daquela data, o Chefe do Gabinete Militar da 

Presidência da República, conforme relata Medeiros Sobrinho (2005, p. 26-27): 

 

 

Em 05 de outubro de 1942, o Conselho de Segurança Nacional teve sua composição 

alterada pelo Decreto-Lei nº 4.783, que instituiu e regulamentou, como seus órgãos 

complementares, a Comissão de Estudos, a Secretaria-Geral, as Seções de 
Segurança Nacional e a Comissão Especial de Faixa de Fronteiras. Já neste ano a 

Secretaria-Geral que era um órgão complementar do Conselho de Segurança 

Nacional, passou a integrá-lo, ficando pelo Decreto-Lei nº 5.163, de 11 de dezembro 

de 1942, diretamente subordinada ao Presidente da República e sob a direção do 

Chefe da Casa Militar do Presidente da República.  
 

 

Logo após a Segunda Guerra Mundial, o contexto internacional mudou. “A 

disputa na esfera de influência entre os Estados Unidos da América e a União da República 

Socialista Soviética, implicou de certa forma, na reflexão dos demais países em relação à 

segurança da pátria...”. (ANTUNES, 2001, p. 44). O começo da Guerra Fria obrigou a maioria 

dos países a ponderar quanto à sua defesa nacional, trazendo reformulação ou criação de 

agências de Inteligência, conforme suas perspectivas ideológicas.  

Diante desta conjuntura, ocorreu a primeira tentativa de criação de um Órgão de 

Inteligência de âmbito nacional, com o objetivo de coordenar as atividades dos demais órgãos 

congêneres. Isto se deu através do Decreto-Lei 9.775-A de 06 de setembro de 1946, que 
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reestruturou a Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional em três Seções, de forma 

que na Segunda Seção efetivou-se um Serviço Federal de Informações e Contra-Informações 

(SFICI). 

No dia 14 de dezembro de 1949, através do Decreto 27.583 foi aprovado o 

Regulamento para Salvaguarda das Informações de Interesse da Segurança Nacional. O 

precursor instrumento legalístico sobre sigilo, cujo escopo principal era proteger e classificar 

as informações estratégicas de interesse à segurança do país. No ano seguinte, foi editado o 

Decreto nº 27.930, que tratava sobre a regulamentação do Decreto nº 27.583. 

Em 1955, o Aviso Ministerial nº 2.868 de 05 de dezembro daquele ano criou o 

Centro de Informações da Marinha. Logo em seguida, no ano de 1958, o Decreto nº 44.489 de 

15 de setembro, atribuiu ao Serviço Federal de Informações e Contra-Informações  

competência de superintender e de coordenar as atividades de Inteligência de interesse à 

Segurança Nacional, ditando no seu Artigo 4º a existência de uma Junta Coordenadora de 

Informações. Ressalta-se, que o SFICI foi instituído em mandatos presidenciais eletivos 

regulares. 

O Decreto 45.040, de 06 de dezembro de 1958, aprovou o Regimento da 

Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional e conferiu ao Secretário-Geral 

competência para presidir a Junta Coordenadora de Informações, bem como determinar sua 

convocação. A regulamentação e as atribuições da Junta foram editadas pelo Decreto nº 

46.508-A de 20 de julho de 1959. 

Com a Presidência do General Humberto de Alencar Castelo Branco, iniciou-se o 

governo militar, em 1964. Fundamentado na ideia de moralizar o país (combate à corrupção e 

à subversão) e na concepção da Escola Superior de Guerra que indicava que o caminho era o 

fortalecimento do serviço secreto, o então Presidente extinguiu o SFICI e instituiu através da 

Lei 4.341, de 13 de junho de 1964, o Serviço Nacional de Informações (SNI). 

O SNI foi criado com a missão de superintender e coordenar as atividades de 

Informações e Contra-Informações, de interesse à Segurança Nacional. Era um órgão ligado 

diretamente ao Presidente da República e atuava junto ao Conselho de Segurança Nacional, 

tendo incorporado todo o acervo do SFICI.  

O novo serviço de informações nasceu forte, o chefe do SNI tinha sua nomeação 

sujeita à aprovação do Senado Federal e teria prerrogativas de Ministro de Estado, segundo 

destaca Antunes (2001): 
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SNI incorporou todo o acervo do SFICI, inclusive os funcionários civis e militares 

que nele exerciam funções e ficou isento de quaisquer prescrições que 

determinassem a publicação ou divulgação de sua organização, funcionamento e 

efetivos. De acordo com a lei, o chefe do SNI teria sua nomeação sujeita à 

aprovação prévia do Senado Federal e teria prerrogativas de ministro. O ministro-

em-chefe do SNI não tinha poder de veto, considerado uma atribuição exclusiva dos 

ministros. Caberia à Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional apoiar 

financeiramente e materialmente o funcionamento das agências regionais durante 

aquele ano. Como naquela época o Rio de Janeiro era ainda considerado a capital 

política do país, a agência central do SNI permaneceu nesta cidade, sob a chefia do 

então coronel João Baptista Figueiredo. Também a integravam os tenentes coronéis 
Otávio Aguiar Medeiros e José Luiz Coelho Netto. (ANTUNES, 2001, p. 52). 

 

 

O regulamento do SNI foi aprovado, através do Decreto 55.194 de 10 de 

dezembro de 1964. O artigo 5º dizia que a composição daquele órgão seria por uma Agência 

Central (AC) e por Agências Regionais, tantas quantas necessárias, com sede nas capitais dos 

Estados ou em cidades importantes. Essa flexibilidade estrutural possibilitou ao serviço criar 

um verdadeiro complexo de informações, pois permitia ao SNI adaptar-se às novas 

conjunturas que fossem surgindo. (ANTUNES, 2001).  

Isto foi robustecido, pois a Circular nº 12 de 06 de agosto de 1965, do Gabinete 

Civil da Presidência da República, recomendou às Seções de Segurança Nacional dos 

Ministérios Civis, a permanecerem em estreita e constante ligação com aquele órgão máximo 

de informações. 

No ano de 1967, foi aprovado o Regulamento de Salvaguarda de Assuntos 

Sigilosos, mediante o Decreto 60.417 de 11 de março. No dia 02 de maio do mesmo ano, foi 

criado o Centro de Informações do Exército. Logo em seguida, o Decreto nº 60.940, de 04 de 

julho daquele ano, converteu as Seções de Segurança Nacional dos Ministérios Civis em 

Divisões de Segurança e Informações. 

O Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica foi criado pelo Decreto nº 

66.608 de 20 de maio de 1970. Posteriormente essa designação foi alterada para o Centro de 

Informações da Aeronáutica.  

Ainda em 1970, foi adotada a sistemática de elaboração de Planos Nacionais de 

Informações, onde decorreu a implantação do Sistema Nacional de Informações (SISNI). 

Conforme Medeiros Sobrinho (2005, p. 29), “o primeiro Plano foi aprovado em 16 de junho 

de 1970, pelo Decreto nº 66.732...”, e executado em janeiro de 1971. 

Em 1971, foi instituída a Escola Nacional de Informações (EsNI), mediante o 

Decreto nº 68.488 de 31 de março daquele ano, a qual tinha subordinação direta ao Ministro 
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Chefe do SNI. Possuía como escopo instruir, capacitar e especializar o pessoal para o 

exercício das funções no SISNI.  

A fundação da Escola incentivou a elaboração de um Manual, o que aconteceu em 

caráter provisório em meados de 1973. Após, diversas modificações foi aprovado o Manual 

de Informações em 10 de dezembro de 1976, pela Portaria nº 626 do Ministro Chefe do SNI. 

Em 1977 foi editado o novo Regulamento de Salvaguarda de Assuntos Sigilosos, pelo 

Decreto 79.099, que revogou o anterior. 

A Atividade de Inteligência durante o regime militar teve uma organização 

peculiar, visto que o sistema de governo adotado tinha um cunho político restrito, com 

limitações de direito e garantias constitucionais. Medeiros Sobrinho (2005, p. 29-30), afirma: 

 

 

Na Atividade de Inteligência, nos anos de 1964 a 1985, os governos da época 

trataram de organizar as Atividades de Informações, mediante a definição de um 

ordenamento jurídico peculiar, a composição de um sistema central e de subsistemas 

setoriais, a criação de uma Escola Nacional de Informações e formulação de uma 

Doutrina, também de caráter nacional. Cabe ressaltar que nesse período o País 

estava sob a vigência de um sistema político fechado, ou seja, centralizado e com 

limitações de direitos e garantias individuais.  

 

 

A partir de 1985, após o regime militar, um grupo constituído por representantes 

da Agência Central do SNI e da EsNI, na gestão do Presidente José Sarney,  elaborou um 

novo Manual de Informações em 22 de março de 1989, através da Portaria nº 36. Este Manual 

concebeu um novo conceito, constando os princípios básicos, os valores e os procedimentos 

necessários às Atividades de Informação. 

Na década de 1990, o Presidente Fernando Collor de Melo desencadeou uma 

reforma administrativa no Brasil, o que culminou com a extinção do SNI mediante a lei 8.028 

de 12 de abril de 1990, resumindo-o a um departamento, denominado Departamento de 

Inteligência, subordinado à recém-criada Secretaria de Assuntos Estratégicos. 

A estrutura desse departamento era composto pelo Centro de Formação e 

Aperfeiçoamento de Recursos Humanos (aproveitando a estrutura da antiga EsNI) e pelas 

Agências Regionais de Inteligência. Tal episódio marcou a substituição do vocábulo 

informação por inteligência. 

Após o processo de impeachment de Fernando Collor, Itamar Franco assumiu a 

Presidência da República, elevando o Departamento à condição de Subsecretaria de 

Inteligência, contudo, ainda subordinada à Secretaria de Assuntos Estratégicos. 
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Em janeiro de 1995, o Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, no 

artigo 33 da Medida Provisória nº 813/1995, autorizou o Poder Executivo criar a Agência 

Brasileira de Inteligência (ABIN). Este episódio gerou um problema político para o 

Executivo, pois o Congresso Nacional não aprovou a forma taxativa como foi editado o 

referido artigo. Isto forçou o governo a comprometer-se a enviar um projeto àquele 

Parlamento, para normativamente criar a Agência Brasileira de Inteligência. 

 

 

Art. 33. Fica o Poder Executivo autorizado a criar a Agência Brasileira de 

Inteligência, autarquia federal vinculada à Presidência da República, com a 

finalidade de planejar e executar atividades de natureza permanente relativas ao 

levantamento, coleta e análise de informações estratégicas, planejar e executar 

atividades de contra-informações, e executar atividades de natureza sigilosa 

necessárias à segurança do Estado e da sociedade. 

1º A Agência Brasileira de Inteligência terá um presidente e até quatro diretores, de 

livre nomeação do Presidente da República. 

2º Enquanto não for constituída a Agência Brasileira de Inteligência, as atividades 

exercidas pela Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Assuntos Estratégicos 
da Presidência da República serão supervisionadas pelo Secretário-Geral da 

Presidência da República. (BRASIL, 1995). 

 

 

O período compreendido entre a extinção da SNI até a criação legal e normativa 

da ABIN, praticamente uma década, foi considerada nefasto para a Atividade de Inteligência; 

uma assertiva debruçada em Lima apud Castro e Rondon Filho (2009, p. 64): 

 

 

A extinção do SNI em 1990 no Governo Collor até a criação da ABIN em 1999 no 

Governo FHC, a atividade de inteligência viveu o pior período de toda sua história. 

Perdeu status, perdeu posição, profissionais foram desmobilizados, uns tantos 

demitidos, outros foram para órgãos diversos do executivo e os que ficaram 

perderam totalmente o referencial – não sabiam mais, literalmente, o que fazer; 

mesmo porque não havia ninguém que o dissesse.  

 

 

Através da Lei 9.883 de 07 de dezembro de 1999, instituiu-se o Sistema Brasileiro 

de Inteligência (SISBIN), para integrar as ações de planejamento e execução das atividades de 

Inteligência. Nessa mesma lei, foi criada, formalmente, a Agência Brasileira de Inteligência, 

órgão central do SISBIN, de assessoramento direto ao Presidente da República. Seu propósito 

é planejar, coordenar e controlar as atividades de inteligência no país. 

A criação do SISBIN e da ABIN favoreceu uma efetiva coordenação do fluxo de 

informações nos seus diversos aspectos concernentes aos interesses da sociedade e do País. 
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Promovendo assim, a institucionalização e sistematização da Atividade de Inteligência no 

Brasil.   

Atualmente, a Atividade de Inteligência no país é desenvolvida regularmente por 

diversos organismos, com estrutura própria e utilizando-se apenas do canal técnico de 

comunicação. Não há qualquer subordinação ou interferência, apenas a cooperação sistêmica  

na interface de informações, em prol dos interesses do Estado. 

 

 

2.2 FUNDAMENTOS DA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA 

 

 

Criou-se no seio da sociedade um estereótipo ao termo informações, devido às 

formas de atuação do serviço secreto brasileiro, marcadamente pelas ações do SNI durante o 

período militar, que compreendia no abuso aos direitos civis e humanos, como violação de 

correspondências, grampos telefônicos, prisões sem mandados etc. (ANTUNES, 2001, p.191). 

No início da redemocratização brasileira, após o regime militar, houve um 

redimensionamento da Atividade de Inteligência. Através da Lei 8.028 de 12 de dezembro de 

1990, o artigo 16 criou o Departamento de Inteligência subordinado a Secretaria de Assuntos 

Estratégicos extinguindo o SNI. Foi a primeira vez que a expressão “inteligência” foi usada 

no país. 

O vocábulo inteligência vem do latim intelligentia e tem origem na junção de 

duas palavras latinas: inter - entre e eligere - escolher. O dicionário Houaiss (HOUAISS; 

VILLAR; FRANCO, 2003, p. 389) diz que inteligência significa “compreensão, apreensão, 

assimilação, entendimento, percepção,...”. Num conceito relativo às Ciências Humanas, 

Giannico (2006, p. 13) define inteligência: 

 

 

[…] capacidade que desenvolvemos na medida que pensamos, raciocinamos, 

agimos,  interpretamos e entendemos as pessoas, coisas e factos do nosso dia a dia. 

[...] Com isso temos a capacidade de resolver situações novas com destreza e êxito, 

compreendendo a relação entre os fatos e a verdade, tomando decisões através do 

raciocínio.  

 

 

Dentro da concepção doutrinária, Inteligência é conceituada como uma atividade 

que tem por objetivo a obtenção, análise e posterior divulgação de conhecimentos produzidos 
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por um determinado órgão de inteligência, acerca de assuntos de interesse do seu respectivo 

usuário, visando assessorá-lo na tomada de decisão. A lei n
o
 9.883, de 7 de dezembro de 1999, 

no §2º do artigo 1º, define:  

 

 

[...], inteligência a atividade que objetiva a obtenção, análise e disseminação de 

conhecimentos dentro e fora do território nacional sobre fatos e situações de 
imediata ou potencial influência sobre o processo decisório e a ação governamental 

e sobre a salvaguarda e a segurança da sociedade e do Estado. (BRASIL, 2000a, 

p.1).  

 

 

A palavra inteligência tem um conceito mais abrangente do que informações, pois 

não se resume apenas a coleta e análise de dados, como era designada anteriormente, mas 

corresponde ao conjunto de ações especializadas, através de uma metodologia própria 

realizada por um profissional, visando à produção do conhecimento. Silva Júnior (2009, p. 

25), diz que Inteligência é “voltada para a produção de conhecimentos sobre fatos ou 

situações de imediata ou potencial influência no processo decisório e na ação 

governamental...”. 

Esta inovação dogmática deu uma nova dinâmica às ações, e trouxe consigo outro 

conceito, o de Contra-inteligência, uma vez que o § 3
o
 do artigo1º enuncia a Contra-

inteligência como a atividade que objetiva neutralizar a inteligência adversa. Segundo Silva 

Júnior (2009, p. 25), “... esta tem como fito a salvaguarda de assuntos sigilosos e dos 

interesses da sociedade e do Estado.” 

A contra-inteligência compreende a esfera de preservação de conhecimentos ou de 

assuntos estratégicos de um Estado, uma preocupação constante com a segurança orgânica ou 

corporativa nas questões de terrorismo, espionagem, organizações criminosas, outros. 

Analisando os conceitos, observa-se que a congruência doutrinária de Inteligência 

e Contra-inteligência expressa o significado da Atividade de Inteligência, no sentido de que a 

primeira produz conhecimentos através de metodologia específica, e esta se refere à proteção 

de assuntos sensíveis, com o intuito de atender a demanda de um tomador de decisão.  

A Atividade de Inteligência compreende no exercício permanente de ações 

visando à obtenção de dados e avaliação de situações, bem como a salvaguarda de assuntos de 

interesse a sociedade. Para Araújo apud Medeiros Sobrinho (2005, p. 22): 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.883-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.883-1999?OpenDocument
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A Atividade de Inteligência é o exercício permanente de ações direcionadas para: 

 

1. a obtenção de dados e avaliação de situações que impliquem ameaças, veladas ou 

dissimuladas, capazes de dificultar ou impedir a consecução dos interesses 

estratégicos do Brasil; 

2. a obtenção de dados e a avaliação de situações que representem oportunidades 

para a consecução dos interesses estratégicos do país; 

3. a identificação, avaliação e neutralização da espionagem promovida por serviços 

de inteligência estrangeiros; 

4. a identificação, avaliação e neutralização de ações adversas promovidas por 
organismos ou pessoas, vinculados ou não a governos. 

5. a salvaguarda dos conhecimentos e dados que, no interesse da segurança do 

Estado e da sociedade, devam ser protegidos. 

 

 

O Parágrafo único do artigo 3º da lei n
o
 9.883, de 7 de dezembro de 1999, aduz: 

 

 

As atividades de inteligência serão desenvolvidas, no que se refere aos limites de sua 

extensão e ao uso de técnicas e meios sigilosos, com irrestrita observância dos 

direitos e garantias individuais, fidelidade às instituições e aos princípios éticos que 

regem os interesses e a segurança do Estado. (BRASIL, 2000a). 

 

 

Analisando as considerações elencadas, verifica-se a natureza perene da Atividade 

de Inteligência, inerente ao próprio Estado. Constitui-se numa ferramenta de assessoramento 

ao processo decisório, à disposição dos sucessivos governos, especialmente aos assuntos 

relacionados à defesa do Estado e da sociedade, com perfeita consonância com os princípios 

constitucionais e éticos. 

Entretanto, Castro e Rondon Filho (2009, p. 73) advertem que o “... uso 

indiscriminado deste recurso em áreas como políticas públicas” não relacionadas às questões 

legais e legitimas, pode acarretar riscos. Coaduna do mesmo pensamento a pesquisadora 

Antunes (2001). 

Mas, é patente a evolução significativa desta atividade no Brasil ao longo dos 

tempos, mesmo carecendo de avanços e de uma maior confiança. Sua implantação e 

arquitetura institucional ainda buscam maior solidez, seja na esfera clássica representada pela 

ABIN, seja no nascedouro da Inteligência de Segurança Pública com a Secretaria Nacional de 

Segurança Pública (SENASP). 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.883-1999?OpenDocument
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2.3 INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

 

A Constituição de 1988 aprimorou o dever, intrínseco do Estado, de garantir e 

preservar a ordem pública. Os acontecimentos globais de ordem criminal ensejaram num 

maior cuidado com a defesa interna, visto as novas modalidades criminosas. Desse modo, o 

governo brasileiro despertou o interesse por um serviço de Inteligência que abrigasse às 

necessidades mais expressivas, especificamente destinadas a temática de segurança pública.  

Este fato vem à tona, quando o legislador alicerçou a neo-inteligência aos pilares 

da Constituição Federal, estabelecendo no §1º do artigo 1º da lei 9.883, de 7 de dezembro de 

1999 que o SISBIN tem como fundamentos a preservação da soberania nacional, a defesa do 

Estado Democrático de Direito e a dignidade da pessoa humana, observando os direitos e 

garantias. Portanto, fica clara a amplitude do conceito que antes era tão somente 

dimensionado, à segurança nacional.  

Nutrido na legislação, é correto afirmar que a Inteligência está sistematicamente 

voltada à segurança do Estado, da sociedade, com o objetivo de assessorar o tomador de 

decisão. Convém destacar, que ao tratar de segurança da sociedade, ou seja, segurança 

pública, a Constituição Federal, no caput do art. 144, inclui como executoras desse dever as 

Polícias: 

 

 

A Segurança Pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é 

exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

I – polícia federal; 

II – polícia rodoviária federal 

III – polícia ferroviária federal; 

IV – polícias civis; 

V – polícias militares e corpos de bombeiros militares (BRASIL, 2008, p. 100). 

 

 

Outro dado relevante é que a mesma lei de criação da ABIN, no parágrafo 

segundo do art. 2º, define que as instituições policiais das Unidades Federativas, isto é, as 

polícias, integram o Sistema Brasileiro de Inteligência mediante convênios específicos. 

Conforme Castro e Rondon Filho (2009, p. 79), “a atividade de inteligência de 

segurança pública é desenvolvida por órgãos governamentais que podem estar articulados 

com os setores da segurança pública”, como por exemplo, o Conselho de Controle de 
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Atividades Financeiras, Ministérios, mas principalmente pelos órgãos típicos de segurança 

pública, ou seja, as polícias. 

Em 2000, com o intuito de adequação do conceito de inteligência ao campo da 

segurança pública, o Decreto 3.695,  de 21 de dezembro daquele ano, criou no âmbito do 

SISBIN, o Subsistema de Inteligência de Segurança Pública (SISP). 

O SISP tem como finalidade coordenar e integrar as Atividades de Inteligência de 

segurança pública em todo o país, visando subsidiar governo federal e estadual na tomada de 

decisão nas áreas que lhe competem. O mesmo Decreto estabeleceu como órgão central do 

referido subsistema, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, vinculado ao Ministério da 

Justiça.  

Para viabilizar as ações de inteligência num país continental, como o Brasil, a 

SENASP instituiu a Rede Nacional de Inteligência de Segurança Pública (RENISP) visando à 

integração e comunicação entre os órgãos que compõe a comunidade de Inteligência de 

Segurança Pública nas esferas federal e estadual. 

Em 2007, esta mesma Secretaria editou a Doutrina Nacional de Inteligência de 

Segurança Pública, sendo revisada e atualizada, com uma participação mais ativa dos entes 

federados no ano de 2009. 

Visando dar celeridade às ações do Subsistema de Inteligência de Segurança 

Pública, foi editada pela SENASP a Resolução nº 01 de 15 de julho de 2009, que 

regulamentou este Subsistema, designando para geri-lo, a Coordenadoria-Geral de 

Inteligência da SENASP.  

Dado o exposto, percebe-se que a Atividade de Inteligência avançou como 

ferramenta vital ao enfrentamento urbano. Os atos normativos e regulamentares estabelecidos 

pelas autoridades constituídas implicaram a Inteligência de Segurança Pública (ISP) uma 

maior participação, transformando-a definitivamente num dos vetores da inteligência pós-

regime militar. 

 

 

2.3.1 Fundamentos Doutrinários da Inteligência de Segurança Pública 

 

 

Segundo Serra (2008, p. 30), “doutrina de inteligência é o conjunto de princípios, 

conceitos, normas, métodos, processos e valores que fundamentam, orientam e disciplinam a 

atividade de inteligência.” 

http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%203.695-2000?OpenDocument
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Considerando que o objeto do estudo em lide não requer um delineamento mais 

aprofundado de conceitos doutrinários da Inteligência de Segurança Pública, far-se-á uma 

abordagem subliminar nesta seção, onde se utilizará a DNISP como base sedimentar neste 

tópico. Assim, Inteligência de Segurança Pública, de acordo com a atual DNISP compreende: 

 

 

[...] o exercício permanente e sistemático de ações especializadas para a 

identificação, acompanhamento e avaliação de ameaças reais ou potenciais na esfera 

de Segurança Pública, basicamente orientadas para produção e salvaguarda de 

conhecimentos necessários para subsidiar os governos federal e estaduais a tomada 
de decisões, [...] para prever, prevenir, neutralizar e reprimir atos criminosos de 

qualquer natureza ou atentatórios à ordem pública. (BRASIL, 2009b, p. 10). 

 

 

Como já mencionado anteriormente, cabe ao SISP, coordenar e integrar as 

atividades de inteligência de segurança pública em todo o país, produzindo informações que 

subsidiem o processo decisório. Nessa medida, compete aos integrantes da comunidade de 

Inteligência de Segurança Pública, elaborar conhecimentos e informações que subsidiem os 

seus respectivos usuários no enfrentamento dos atos criminosos de qualquer natureza. Para 

melhor entendimento a DNISP estabeleceu a finalidade de ISP, destacado abaixo: 

 

 

a) Proporcionar diagnósticos e prognósticos sobre a evolução de situações do 

interesse da segurança Pública, subsidiando seus usuários no processo decisório. 

b) Contribuir para que o processo interativo entre usuários e profissionais de 
Inteligência produza efeitos cumulativos, aumentando o nível de efetividade desses 

usuários e de suas respectivas organizações. 

c) Subsidiar o planejamento estratégico integrado do sistema e a elaboração de 

planos específicos para as diversas organizações do Sistema de Segurança Pública. 

d) Apoiar diretamente com informações relevantes as operações policiais de 

prevenção, repressão, patrulhamento ostensivo e de investigação criminal. 

e) Prover alerta avançado para os responsáveis civis e militares contra crises, grave 

perturbação da ordem pública, ataques surpresa e outras intercorrências. 

f) Auxiliar na investigação de delitos. 

g) Preservar o segredo governamental sobre as necessidades informacionais, as 

fontes, fluxos, métodos, técnicas e capacidades de Inteligência das agências 

encarregadas da gestão da segurança pública. (BRASIL, 2009b p. 10). 

 

 

As características da ISP são preconizadas pelos aspectos que a distinguem, assim 

como pelas peculiaridades que a identificam e a qualificam. Suas principais características 

são: Produção de Conhecimento, Assessoria, Verdade com Significado, Busca de Dados 
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Protegidos, Ações Especializadas, Economia de Meios, Iniciativa, Abrangência, Dinâmica e 

Segurança. (BRASIL, 2009b, p. 11). 

Já os princípios são as diretrizes básicas, os fundamentos, os pilares que norteiam 

e definem os caminhos dessa atividade. Os princípios mais importantes são: Amplitude, 

Interação, Objetividade, Oportunidade, Permanência, Precisão, Simplicidade, Imparcialidade, 

Compartimentação, Controle e Sigilo. (BRASIL, 2009b, p. 12) 

Quanto aos valores, o legislador preocupou-se em apoiá-los nos “princípios 

constitucionais da moralidade, impessoalidade, eficiência e legalidade, e, em especial, à 

observância ao direito básico à vida, à ética, aos direitos e garantias individuais e sociais e ao 

Estado democrático de direito” (BRASIL, 2009b, p. 14). Tacitamente está direcionado, na sua 

essência, à causa pública, ou seja, a sociedade. 

Assim, como na Atividade de Inteligência elementar, a ISP possui dois segmentos 

de atuação, as quais se aglutinam compreendendo a Atividade como um todo, que são a 

Inteligência e a Contra-Inteligência. A primeira diz respeito à produção de conhecimentos 

voltados a Segurança Pública. A segunda é o segmento destinado à proteção da atividade e 

dos conhecimentos produzidos, visando neutralizar a inteligência adversa.  

Salienta-se, que ambas as vertentes estão intrinsecamente ligadas, não possuindo 

limites exatos, pois se inter-relacionam com salutar e harmônica dependência um do outro. 

Quanto à natureza das fontes, apresentam-se duas. As chamadas fontes abertas, 

pois são aquelas de livre acesso, isto é, não possui restrição de consulta; e as fontes protegidas 

cujo dado que se pleiteia está abrigado ou protegido, são denominados de dados negados. 

A doutrina de ISP especifica dois meios de obtenção de dados ou conhecimentos. 

O primeiro é a inteligência humana, onde o foco para conseguir o que se deseja é o próprio 

homem. O outro é a Inteligência eletrônica, onde o equipamento é o centro da consecução.  

Para a DNISP, a inteligência eletrônica se divide conforme o processo empregado 

na obtenção do dado. 

 

 

Intel de Sinais é responsável pela interceptação e pré-análise de comunicações, 

radares, telemetria etc, e pela transcrição de informações obtidas em línguas 

estrangeiras, pela decodificação de mensagens criptografadas, pelo processamento 

de imagens digitais, além de outras funções. 

Intel de Imagens envolve a coleta e o processamento de imagens obtidas através de 

fotografias, satélites, radares e sensores infra-vermelho. 

Intel de Dados envolve a captura de dados pela interceptação de sistemas de 

informática, telecomunicações etc. (BRASIL, 2009b, p. 15). 
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Embora, a tecnologia existente auxilie consubstancialmente as ações de modo 

geral, como no caso da denominada Inteligência Eletrônica, o homem é o fator primordial 

para o sucesso. 

Portanto, é essencial que o agente de inteligência conheça os fundamentos 

doutrinários da ISP, em especial, os valores éticos, as características e princípios que norteiam 

essa atividade. Compete aos chefes dos órgãos que tratam com inteligência, estimular e 

promover o doutrinamento dos integrantes que atuam no serviço de inteligência. 

 

 

2.3.2 Sistema de Inteligência de Segurança Pública 

 

 

O serviço de inteligência requer imperiosa necessidade de uma organização 

pragmática, observando suas características e princípios doutrinários, objetivando melhor 

prover suas atuações seja no campo da inteligência estratégica, tática ou operacional. 

A lei de criação da ABIN instituiu inicialmente no seu artigo 1º o SISBIN, criando 

em seguida a ABIN, definindo-a como órgão gestor do sistema. Nota-se que a lei que marcou 

normativamente a Inteligência contemporânea trouxe, sabiamente, no seu bojo, uma 

organização sistêmica.  

Esta estrutura em sistema foi adotada em sua plenitude pela comunidade de 

inteligência, fato corroborado pela DNISP que estabeleceu o modo de integração sistemática 

no exercício da atividade de ISP, assim como é empregado nas unidades federativas. Para a 

doutrina: 

 

 

Sistema de ISP é, atendendo ao princípio da interação, o conjunto harmônico e 

integrado de AI [agência de Inteligência] e subsistemas, inter-relacionadas e 

autônomas, que possuem objetivos e funções similares em relação à atividade e 

adotam procedimentos e rotinas comuns, inspiradas em uma mesma doutrina. 

(BRASIL, 2009c, p. 40).  
 

 

A definição acima apresenta o sistema como conjunto específico de agências de 

Inteligência e subsistemas que são autônomas, mas se relacionam, atendendo o princípio da 

interação. No Sistema, as agências possuem objetivos e procedimentos semelhantes. 
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A DNISP define Subsistemas de Inteligência como “frações do sistema, 

constituídas por conjuntos específicos de Agências de Inteligência, devidamente 

hierarquizadas, sob a coordenação de uma Agência Central, voltada para o adequado 

assessoramento” dos gestores envolvidos no processo decisório. (BRASIL, 2009c, p. 41). 

 Na doutrina são três os tipos de Agência de Inteligência: as efetivas, especiais e 

as afins. 

 

 

1) Efetivas: são as que pertencem à estrutura organizacional do Poder Executivo da 

Unidade Federativa e participam diretamente na produção de conhecimentos de 

interesse da Segurança Pública; 

2) Especiais: são as que pertencem à estrutura organizacional do Poder Executivo da 

Unidade Federativa e participam direta ou indiretamente na produção de 

conhecimentos de interesse da Segurança Pública; 

3) Afins: são as que não pertencem à estrutura organizacional do Poder Executivo 

da Unidade Federativa, mas que podem produzir conhecimentos do interesse da 

Segurança Pública. Essas Agências poderão integrar os Sistemas de ISP federados 

mediante o estabelecimento de Termos de Cooperação Técnica ou instrumentos 
congêneres, respeitando-se as prerrogativas constitucionais e o interesse da 

Segurança Pública. (BRASIL, 2009b, p. 41-42). 

 

 

Também há uma divisão quanto à classe das Agências de Inteligência, que podem 

ter três categorias: “A”, “B” e “C”, de acordo com os critérios de nível hierárquico, estrutura 

organizacional, recursos humanos e materiais que dispõe e, por último, pelo Ciclo de 

Produção do Conhecimento que realiza. 

As Agências, no tocante à estrutura organizacional, estão intrinsecamente ligadas 

aos objetivos estabelecidos e aos recursos disponíveis. Para a DNISP, a estrutura de uma 

agência possui, dentre outros, os setores de atuação da Inteligência, Contra-Inteligência, 

Operações de Inteligência, Arquivo, Informática, Inteligência Eletrônica, Comunicações e 

Apoio Administrativo. 
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3 ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA NA PMMA 

 

 

Este capítulo versa sobre a Atividade de Inteligência na PMMA, seu histórico, a 

disposição estrutural deste serviço na arquitetura institucional, suas atribuições seja a nível 

estratégico, tático e operacional. 

 

 

3.1 HISTÓRICO DA INTELIGÊNCIA NA CORPORAÇÃO 

 

 

Durante a pesquisa, buscou-se informação sobre o histórico da Atividade de 

Inteligência na corporação militar maranhense, nas bibliotecas da Academia de Polícia Militar 

do Maranhão e do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, nas publicações 

internas da Corporação (Ajudância Geral, no arquivo de custódia da Instituição, 1ª Seção do 

EMG) nas publicações externas através do Sistema de Impressões e Obras Gráficas do Estado 

do Maranhão (responsável pela impressão dos Diários Oficiais do Estado), na sede da 2ª 

Seção do EMG e seus arquivos e publicações (sigilosas). Entretanto, nenhuma informação foi 

encontrada no tocante à gênese da Atividade de Inteligência da polícia maranhense.  

O estudo científico sobre A importância do Serviço de Inteligência e sua atuação 

na Polícia Militar do Maranhão, elaborada por Medeiros Sobrinho (2005, p. 33), afirma: 

 

 

É difícil analisar a história da Atividade de Inteligência na PMMA, em virtude de 

não encontrarmos fontes bibliográficas para estudo. Mesmo com a pesquisa feita 

durante vários dias na PMMA, ABIN e no Sistema de Impressões e Obras Gráficas 

do Estado do Maranhão – SIOGE [...]. Para tanto este pesquisador através de ofícios 

s/n datado de 10 de outubro de 1995, solicitou ao Chefe da PM/1 (responsável pela 

legislação e pessoal da PMMA) informações sobre leis, doutrinas, normas ou 
qualquer assunto publicado sobre a atividade de inteligência na PMMA, onde o 

mesmo informou através do ofício nº 96/05-PM/1 que „não há qualquer publicação 

sobre atividade de inteligência nos boletins da corporação‟.  

 

 

Entretanto, cabe salientar que a origem das Polícias Militares brasileiras remonta 

do período imperial, quando eram chamadas de Forças Policiais. A Constituição Federal de 

1946 (após o período Vargas) oficializou a designação para Polícia Militar, aglutinando todas 
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as instituições que faziam policiamento ostensivo naquela época. Somente, o Rio Grande do 

Sul manteve o nome de Brigada Militar em sua corporação. 

Mas, a partir de 1964 com o governo militar, surgiu à regulamentação de Normas 

Fiscalizadoras do Exército sobre as Polícias Militares, mediante o Decreto federal nº 667 de 

02 de julho de 1969, objetivando manter rígido controle sobre as mesmas. 

Desta forma, na maioria dos Estados foram nomeados oficiais do Exército 

Brasileiro para comandar as instituições Policiais Militares. Nesta época, foi regulamentada 

uma classificação hierárquica única, organizadas em postos e graduações, à semelhança do 

Exército Brasileiro, o que perdura até hoje.  

Foi através do Regulamento para as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros 

Militares (conhecido no meio militar como R-200), aprovado pelo Decreto federal nº 88.777, 

de 30 de setembro de 1983, que se estabeleceu a integração das Polícias Militares ao Sistema 

de Informações do Exército Brasileiro, conforme disposto no art. 41 “As Polícias Militares 

integrarão o Sistema de Informações do Exército, conforme dispuserem os Comandantes de 

Exército ou Comandos Militares de Área, nas respectivas áreas de jurisdição.” (BRASIL, 

2010). 

Com base nas assertivas, verifica-se que as Polícias Militares estruturaram-se aos 

moldes do Exército Brasileiro, sendo fiscalizadas e controladas por este, existindo assim, uma 

espécie de dependência funcional. No tocante às ações de Inteligência, a própria história relata 

o cunho que era dado naquele período, em especial ao SNI, isto é, o de controle estatal, 

combate à subversão, às questões de perseguição ideológica etc. 

A narrativa histórica da PMMA relata que diversos oficiais do Exército Brasileiro 

exerceram a função de Comandante Geral, o que implicou num estreitamento com esta Força. 

Consequentemente, as ações de Inteligência, em especial do seu órgão maior, ou seja, a 2ª 

Seção do EMG se lastreava nas orientações oriundas das Forças Armadas, as quais obedeciam 

aos ditames vigentes na ocasião. 

Em seu estudo, Medeiros Sobrinho (2005, p. 34) destacou que “Analisando 

documentos confidenciais da PM/2 da PMMA, verificamos que no passado, a PM/2 esteve 

voltada para os interesses do Estado, seguindo fielmente as orientações do antigo serviço de 

informações do Exército.”  

Portanto, o serviço de Informações da PMMA era baseado nos moldes do S/2 do 

Exército Brasileiro e tinha como finalidade a coleta de informações estratégicas de interesse 

do Estado, sem, contudo, priorizar a contribuição com as questões ligadas à segurança 

pública. Seu foco eram assuntos de defesa interna. Para Silva Júnior (2009, p. 45) “a atividade 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hierarquia_na_Pol%C3%ADcia_e_Corpo_de_Bombeiros_Militar
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de Inteligência concentrava suas atenções no monitoramento de atividades subversivas à 

ordem vigente.” 

Com a promulgação da constituição de 1988, surge um novo cenário político 

ideológico, o que implicou no redirecionamento das ações desenvolvidas pelo serviço de 

Inteligência da PM, principalmente pela 2ª Seção do EMG, pois o foco naquele momento 

passou a ser o campo da segurança pública. 

Destaca-se também que, além da 2ª Seção do EMG, as Unidades de Policiamento 

(Batalhões e CI) possuíam em seus organogramas uma seção denominada P/2, destinada ao 

trato da informação na área que lhe cabiam. 

Após o advento do SISBIN, da ABIN, do SISP, das ações com enfoque voltado a 

segurança pública, houve uma mudança na filosofia aplicada a este assunto no seio da 

corporação. A doutrina de Inteligência foi paulatinamente disseminada aos integrantes que 

lidam nesta seara, através de cursos oferecidos pela SENASP, ABIN, e outros. Somam-se 

ainda a inclusão da disciplina Atividade de Inteligência na formação acadêmica da PMMA, 

seja nos cursos de formação, seja nos cursos de capacitação. Embora, ainda ser incipiente essa 

mudança. 

Portanto, conforme o exposto verifica-se que a Atividade de Inteligência na 

PMMA carece de documentos que tratem sobre sua gênese, que tracem sua trajetória, sua 

evolução. Conclui-se, serem escassas as literaturas sobre sua biografia funcional. 

Entretanto, ressalta-se que nos dias atuais, a visão desse campo é outra comparada 

há tempos anteriores, visto que há maior transparência de suas ações, com finalidade não 

apenas direcionado ao Estado, mas principalmente a Segurança Pública e aos interesses da 

sociedade. Não obstante, necessite de um maior deleite sobre sua implementação, otimização, 

modernização estrutural etc. 

 

 

3.2 DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA NA PMMA 

 

 

O Estado maranhense é o oitavo em extensão territorial, com 331.935,507 

quilômetros quadrados, localizado na região nordeste, com 6.574.789 habitantes. Faz limite 

com os Estados do Tocantins a sul e sudoeste, com o Pará a noroeste e com o Piauí a leste, 

além do oceano Atlântico a norte. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2010). 
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O Estado possui 217 (duzentos e dezessete) municípios. Sua capital é a cidade de 

São Luís, com cerca de 1.011.943 habitantes, e junto com os municípios de São José de 

Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa formam a região metropolitana de São Luis. 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). 

O efetivo de policiais militares previsto é de 9000 (nove mil). Mas, segundo a 

Diretoria de Pessoal o existente corresponde a pouco mais de 8300 (oito mil e trezentos). 

Ainda assim, é a única instituição da Secretaria de Segurança Pública que está presente em 

todo o Estado, embora em grande parte dos municípios com um número reduzido. (POLÍCIA 

MILITAR DO MARANHÃO, 2010a). 

Segurança pública compreende vários elementos, mas os fatores grande extensão 

territorial versus efetivo insuficiente, dificultam as ações de segurança e favorecem as ações 

delituosas. Um exemplo disso é o caso de localidades que são assistidas apenas por uma dupla 

de policiais militares, o que certamente não transmitem a devida sensação de segurança. Outro 

caso recorrente, são as novas atuações de quadrilhas de roubo a bancos que inicialmente 

rendem a Unidade Policial, posto o diminuto efetivo, para posteriormente efetuarem o roubo 

bancário. 

Tais fatos ocorreram e continuam a acontecer no Estado maranhense. Apesar, de 

algumas medidas adotadas pelos gestores para conter ou neutralizar a criminalidade em todas 

as suas formas, como aquisição de novas aeronaves para o policiamento, novas viaturas, 

concursos para preencher o claro existente no efetivo, implementação na estrutura orgânica da 

PM com a criação de unidades policiais, entre outras.  

Contudo, poucos investimentos foram realizados nos últimos quinze anos 

referentes à Atividade de Inteligência tanto no aspecto de recursos financeiros, alocação de 

meios, quando estrutural. No tocante ao campo de estrutura funcional, nada foi alterado ou 

acrescido aos setores relativo a esta atividade, muito embora, atualmente, tenha se despertado 

o interesse nas ações ditas de inteligência. 

A PMMA é estruturada em órgãos de Direção, órgãos de Apoio e órgãos de 

Execução. De tal modo, será abordado o serviço de Inteligência dentro desta concepção 

estrutural, uma vez que a corporação não possui até a presente data um sistema de 

Inteligência, e sim setores de Inteligência nas Unidades Operacionais Militares, conforme 

expresso em lei.  
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3.2.1 Órgão de Direção 

 

 

Os órgãos de Direção são aqueles que realizam o comando e administração da 

Polícia Militar maranhense, competindo-lhes o planejamento estratégico, sendo responsável 

pela organização, pelos recursos de pessoal e material, entre outros. Mediante diretrizes e 

ordens acionam, coordenam, controlam e fiscalizam a atuação dos demais órgãos (órgãos de 

Apoio e os de Execução). Conforme o artigo 9º da LOB, os órgão de Direção compreendem: 

 

 

- o Comandante Geral;  

- o Estado Maior Geral (como órgão de direção geral);  

- as Diretorias (como órgãos de direção setorial); 

- a Ajudância Geral (atende às necessidades de material e pessoal do Comando 
Geral); 

- Comissões; e  

- Assessorias. (MARANHÃO, 2010a, p.144). 
 

 

Dos órgãos de Direção, apenas ao Estado Maior Geral (EMG) foi outorgado um 

setor exclusivo para as “informações”, com a designação de 2ª Seção (PM/2). Sendo que esta 

Seção é nominalmente o órgão macro de inteligência institucional, conforme o § 1º do artigo 

11 da Lei de Organização Básica: 

 

 

§ 1º. O Estado-Maior será assim organizado: 

I – Chefe do Estado-Maior; 

II – Subchefe do Estado-Maior; 

III – Seções. 

a) 1ª Seção (PM-1): assuntos relativos ao pessoal é à legislação; 

b) 2ª Seção (PM/2): assuntos relativos às informações; [...]. (MARANHÃO, 2010a, 

p.145). 

 

 

Assim, a 2ª Seção do EMG é o setor da corporação responsável pelos assuntos de 

Inteligência. Sendo dos órgãos de Direção, o único que possui previsão legal para ações de 

inteligência, com efetivo e missão privativa para tal. Ela é nominalmente considerada o setor 

maior de inteligência dentro da PMMA. 

 

 

http://www.cge.ma.gov.br/documento.php?Idp=2555
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3.2.2 Órgão de Apoio 

 

 

Segundo Lei de Organização Básica (LOB) da PMMA, editada pela lei estadual 

4.570 de 14 de junho de 1984, os órgãos de Apoio atendem às necessidades de pessoal e de 

material de toda a corporação, e atuam em cumprimento as diretrizes e ordens dos órgãos de 

Direção. O artigo 20 dessa mesma lei define os órgãos de Apoio em: Órgão de Apoio de 

Ensino, Órgão de Apoio Logístico e Órgão de Apoio de Saúde. (MARANHÃO, 2010a, p. 

143). 

Destes apenas os órgãos de Apoio ao Ensino representado pela Academia de 

Polícia Militar Gonçalves Dias (apesar de encontrar-se arregimentada à Academia Integrada 

de Segurança Pública) e pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) 

possuem setor de Inteligência. Ambas as unidades tem estrutura equivalente a de um Batalhão 

(BPM), onde o chefe desta divisão é função destinada a um 1º tenente e conta com um efetivo 

de três praças. 

Entretanto, segundo os Comandos da APM e CFAP, não existem policiais 

designados para assunção destas funções (P/2), visto a carência de efetivo, de normas 

pertinentes, estrutura física, entre outros.  

Também, constatou-se que não há nenhuma consignação de atribuição para as 

ações relativas à temática, nem por estas Unidades de Ensino, tampouco pelo alto Comando 

da corporação, portanto, faltam normas e imputação para o exercício deste setor. 

 

 

3.2.3 Órgão de Execução 

 

 

Na Polícia Militar do Maranhão, conforme estabelecido na LOB, os Órgãos de 

Execução constituem-se em dois: os Comandos de Policiamento e as Unidades de 

Policiamento. 

Os Comandos de Policiamento constituem escalões intermediários de comando e 

são privativos ao Cargo de Coronel QOPM. São eles o Comando do Policiamento 

Metropolitano (CPM), o Comando do Policiamento do Interior (CPI) e os Comandos dos 

Policiamentos de Áreas do Interior (CPA/I). Este último subordina-se ao CPI. 

(MARANHÃO. 2009e). 
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O Comando do Policiamento Metropolitano, como o próprio nome indica 

abrange todas suas Unidades de Policiamento (BPM e CI) que estão localizadas na região 

metropolitana. São elas: 1º BPM, 6º BPM, 8º BPM, 9º BPM, 13º BPM, BPA, Batalhão de 

Choque (BPChoque), 1º Esquadrão de Polícia Montada (EPMont), Companhia de Polícia de 

Turismo Independente (CPTur-Ind), Companhia de Policiamento de Guarda Independente 

(CPGD-Ind) e Companhia de Policiamento de Rodoviário Independente (CPRv-Ind). 

O Comando do Policiamento do Interior (CPI) é o órgão responsável por todo 

policiamento do interior do Estado. Tem sob sua administração os Comandos dos 

Policiamentos de Áreas do Interior (CPA/I), os quais são em número de seis. Portanto, os 

CPA/I subordinam-se ao CPI, e possuem sob seu comando unidades de policiamento, 

conforme disposto abaixo: 

- Comando do Policiamento de Área do Interior - 1 (CPA/I-1), suas unidades 

são: 7º BPM, 14º BPM, 15º BPM, 2ª CI, 7ª CI, 12ª CI e 16ª CI; 

- Comando do Policiamento de Área do Interior - 2 (CPA/I-2), suas unidades 

são: 1ª CI, 6ª CI, 11ª CI e15ª CI; 

- Comando do Policiamento de Área do Interior - 3 (CPA/I-3), suas unidades 

são: 3º BPM, 3ª CI, 5ª CI, 14ª CI e 2º EPmont; 

- Comando do Policiamento de Área do Interior - 4 (CPA/I-4), suas unidades 

são: 2º BPM, 11ª BPM, 4ª CI, 8ª CI e 9ª CI; 

- Comando do Policiamento de Área do Interior - 5 (CPA/I-5), suas unidades 

são: 10º BPM e 13ª CI; 

- Comando do Policiamento de Área do Interior - 6 (CPA/I-6), suas unidades 

são: 4º BPM, 12º BPM e 6ª CI.  

Os Comandos de Policiamento possuem atribuições administrativas e 

operacionais. Todavia, apenas o CPM e o CPI dispõem de um Estado-Maior. Mas, em 

nenhum deles (CPM, CPI e CPA/I) há previsão legal para o P/2, ou seja, não tem em suas 

estruturas uma seção de Inteligência. 

As Unidades de Policiamento compreende as Unidades e as Subunidades 

Operacionais da Corporação (Batalhões e Companhias Independentes). Estão subordinadas 

operacional e administrativamente aos seus respectivos Comandos de Policiamento (CPM ou 

CPI), e tem como finalidade realizar policiamento (atividade fim), nos limites de sua 

circunscrição. 

Na PMMA, essas unidades de policiamento, também denominada de unidade 

policial militar (UPM), correspondem a um total de 37 (trinta e sete) entre Batalhões e 
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Companhias Independentes. Em todas há previsão legal nos seus organogramas para um setor 

destinado às ações de Inteligência, conforme relata Medeiros Sobrinho (2005, p. 66), “... o 

QO prevê em todas as Unidades Operacionais - UOP da PMMA (Batalhões e Companhias 

Independentes) um P/2 responsável pelas atividades de inteligência na Unidade”. 

Nas UPM do CPM havia em tempos anteriores, uma espécie de serviço velado, 

que erroneamente recebia a época o nome de Serviço de Inteligência, onde por muitas vezes 

foi questionado sua legalidade, inclusive juridicamente.  

No comando do Coronel Antonio Pinheiro Filho, em meados de 2005, este serviço 

velado foi abolido dos Batalhões e Companhias Independentes, sendo que estas ações foram 

absorvidas unicamente pelo CPM. 

Nos dias contemporâneos são praticamente inexistentes os serviços de 

Inteligência nas Unidades de Policiamento da região metropolitana. Pois, apesar de terem 

previsão legal para atuação do P/2, não possuem um efetivo exclusivo para esse serviço. 

Quando raramente atuam nesta área, contam com o apoio da 2ª Seção do EMG, sem, contudo, 

haver um diapasão nos procedimentos entre eles (P/2 da UPM e a PM/2). 

No interior do Estado existem 26 UPM. Destas algumas poucas como o 3º BPM, 

o 4º BPM, o 11º BPM, o 15º BPM, utilizam esta ferramenta, mesmo com precária estrutura, 

sem incentivo, sem uma normatização, sem direcionamento padrão para atividade, o que 

dificulta uma ação mais significativa. 

Vale ressaltar, que nenhuma dessas 37 Unidades de Policiamento (Batalhões e 

Companhias independentes) dispõem de regimento, ou norma que defina as atribuições, 

missões, que emita um direcionamento das atuações no que concerne o desenvolvimento da 

Atividade de Inteligência, nem por parte da Unidade e tampouco pelos Comandos de 

Policiamento. 

Portanto, como descrito neste capítulo, à legislação da PM maranhense prescreve 

a existência de departamentos de inteligência (P/2) nos organogramas das unidades de 

policiamento (BPM e CI), das unidades de ensino (CFAP e APM) e da 2ª Seção do EMG. 

Entretanto, apenas está última atua efetivamente nesse campo, pois os demais setores da 

corporação, destinados atividade de inteligência, somente algumas unidades realizam raras 

atuações com os P/2. 
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C H E F I A 

4 A 2ª SEÇÃO DO ESTADO MAIOR GERAL: ÓRGÃO MACRO DE 

INTELIGÊNCIA  

 

 

4.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PM/2 

 

 

Como já foi citado, o Estado Maior Geral da PMMA é um órgão de Direção cujo 

arcabouço é constituído por Seções. Nele está contido a 2ª Seção, também conhecida como 

PM/2, que é a responsável por assuntos atinentes às informações na corporação. 

O Decreto estadual 13.568 de 30 de novembro de 1993, fixou o atual Quadro 

Organizacional (QO) da 2ª Seção do EMG. Apresentou uma relevante modificação, pois 

acrescentou ao organograma uma Subseção de Informações de Segurança Pública, apesar do 

diminuto efetivo alocado para esse novo setor.  

Desse modo, a estrutura organizacional da 2ª Seção do EMG está compreendida 

conforme disposto no Quadro Organizacional de 1993, sem qualquer modificação nos últimos 

dezoito anos. Vê-se abaixo o atual organograma: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Quadro Organizacional da PM/2 

Fonte: Decreto 13.568 de 30de novembro de 1993. (MARANHÃO, 2003, p. 411). 
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Assim, a estrutura da PM/2 é composta por uma Chefia e mais 05 (cinco) 

Subseções. Possui previsão para 28 (vinte e oito) integrantes, sendo 04 (quatro) Oficiais e 24 

(vinte e quatro) praças, porém, atualmente, o setor em tela possui um efetivo existente de 04 

(quatro) Oficiais e 22 (vinte e dois) praças. (POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, 2010a) 

O Chefe da PM/2 tem a função de tenente-coronel QOPM, auxiliado por um 1º 

sargento, um 2º sargento e três soldados. Segue hierarquicamente, a Subseção de 

Informações com uma função de major QOPM, auxiliado por um 3º sargento. 

Na Subseção de Operações a função correspondente a de capitão QOPM, tendo 

como auxiliares um 1º sargento, um 2º sargento, um 3º sargento, dois cabos e dois soldados. 

Na Subseção de Contra-Informações a função é de um 1º tenente QOPM, com um 2º 

sargento, um 3º sargento e três soldados.  

O QO conta ainda com a Subseção de Apoio Administrativo que é comandada 

pelo mesmo oficial Chefe da Subseção de Contra-Informações (1º tenente QOPM). Sendo 

que, esta Subseção subdivide-se em: Expediente, com função de um subtenente e um 3º 

sargento; Arquivo, com função de um cabo; Operador de Computador, função de um 1º 

sargento. Por fim, a Subseção de Informações de Segurança Pública, conferindo para 

função de chefe desse setor um terceiro-sargento, assessorado por um cabo. 

A última alteração estrutural ocorreu em 1993, quando o Decreto estadual 13.568 

de 30 de novembro daquele ano, fixou o novo QO da PM/2. No organograma foi adicionado 

um setor específico para o trato da segurança pública, chamado de Subseção de Informações e 

Segurança Pública. A criação desta Subseção deu início a um novo e imprescindível foco de 

atuação, o que mais tarde se tornaria o principal vetor das ações de Inteligência nas polícias, 

hoje denominada de Inteligência de Segurança Pública.  

Todavia, apesar da significativa modificação à época, esta foi singela, posto que o 

cargo da Subseção de Informações e Segurança Pública foi atribuído apenas a um terceiro-

sargento. Sem desprestigiar a graduação em lide, mas é correto afirmar que esse tema exigiria 

um nível maior, devido à relevância que o assunto dispensa. Além disso, foi sumário o 

contingente designado para esta subdivisão, sendo dotada apenas de dois policiais. 

Observa-se que o organograma não está delineado conforme os preceitos da ISP. 

A distribuição do efetivo é disforme. O setor denominado Chefia destina-se seis policiais, já 

as áreas da Inteligência e de Informações de Segurança Pública (vertentes importantes de um 

órgão de Inteligência) apenas dois policiais para cada, um contrassenso. No departamento de 

Apoio Administrativo existe uma função para operador de computador, cargo fora do 

contexto atual. Hoje, precisamos mais de um Analista de Sistemas ou, até mesmo, um setor 
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que acompanhe crimes cibernéticos ou usuários que se utilizam da Internet para planejar e 

realizar crimes. 

 

 

4.1.1 Atribuição da PM/2  

 

 

Este tópico visa tratar sobre as atribuições da PM/2 e especificamente de cada 

Subseção normativamente existente. Entretanto, nas pesquisas efetuadas às normas e leis que 

regem a corporação, pouco foi encontrado sobre a definição ou atribuições desse órgão. 

Apenas o regulamento do Exército Brasileiro denominado, Regulamento Interno e dos 

Serviços Gerais (RISG) aborda essa questão. 

O art. 166 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Maranhão, 

regulamentado pela Lei 6.513 de 30 de novembro de 1995, aduz: “São adotados na Polícia 

Militar do Maranhão, em matéria não regulada na legislação estadual, as leis e regulamentos 

em vigor no Exército Brasileiro, no que lhe for pertinente”. (MARANHÃO, 2010c, p. 212). 

Assim, são aceitos na Policia Militar do Maranhão diversos regulamentos do 

Exército Brasileiro, como o Regulamento Disciplinar, o Regulamento de Continências, o 

Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (RISG) etc.  

Desse modo, verificou-se que o RISG traz as atribuições do S/2, analogamente, o 

PM/2, nos seus artigos abaixo: 

 

 

Art. 30. O S2 é o chefe da 2ª seção do EM/U, responsável pelas atividades relativas 

à Inteligência e à Contra-Inteligência. 

Art. 31. Ao S2 compete: 

I - dirigir a instrução de inteligência da unidade, em coordenação com o S3; 

II - coordenar, com os demais elementos da unidade, todas as medidas que se 

relacionem com a Inteligência e a Contra-Inteligência; 
III - fazer relatórios e coletar informes periódicos; 

IV - receber, protocolar, processar, redistribuir ou arquivar os documentos sigilosos 

endereçados à unidade; 

V - preparar e distribuir o boletim reservado;  

VI - elaborar a correspondência sigilosa relativa à sua seção e controlar os 

documentos sigilosos da unidade, protocolando-os, ainda que elaborados em outras 

seções; 

VII - ter sob sua guarda pessoal o material para correspondência criptográfica e os 

documentos sigilosos controlados; 

VIII - cooperar com o S3 na elaboração das instruções e dos planos de segurança do 

quartel; 
IX - cooperar com o S3 nas atividades ligadas ao planejamento operacional; e 

X - responder pela carga do material distribuído à sua seção. (BRASIL, 2003, p. 14). 
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Dessa forma, não há legislação estadual e nem norma ou diretriz oriunda da 

PMMA sobre as atribuições da 2ª Seção do EMG. Para Medeiros Sobrinho (2005, p. 90), 

“uma necessidade urgente para a corporação é a criação de uma Diretriz Geral de Inteligência 

definindo o papel da Atividade de Inteligência da PMMA”, isto porque as normas intrínsecas 

ao assunto em lide, não se aprofundam, sendo, portanto, superficiais.  

Portanto, a lei que rege a estrutura organizacional da 2ª Seção não apresenta suas 

atribuições. A própria Seção não dispõe de Regimento Interno ou Normas Gerais de Ação, ou 

outra documentação que legisle sobre o tema, logo, apenas o RISG discorre sobre as 

incumbências, porém sem referencia à atividade policial ou de segurança pública. 

 

 

4.1.2 Demanda atual da PM/2  

 

 

A 2ª Seção do EMG é um órgão plenamente ativo, sendo o setor específico para 

lidar com assuntos cuja natureza seja Inteligência. A ela recaem diversas missões, entre 

administrativas e operacionais, com foco direcionado ao trato da segurança pública.  

Chegam constantemente a PM/2 solicitações de Unidades de policiamento da 

capital e interior (Batalhões e Companhias Independentes), denúncias oriundas do disque-

denúncia, do Centro Integrado de Operações Policiais, missões do Comandante Geral, 

solicitações dos Comandos de Policiamento etc. Não há estatísticas sobre o número percentual 

de atendimentos, mas apenas as prioritárias são acolhidas. 

Como já mencionado, a estrutura deste setor consiste em cinco Subseções 

denominadas de Inteligência, Contra-inteligência, Operações, Apoio Administrativo e 

Informações de Segurança Pública. Contudo, não há de fato uma subdivisão de tarefas de 

acordo com o que prescreve seu organograma, pois não existem na prática o exercício de 

todos os setores com seus respectivos chefes e auxiliares, com exceção da Subseção de 

Operações e a Subseção de Apoio Administrativo. 

As missões de cunho administrativo são desenvolvidas pela Subseção de Apoio 

Administrativo. Destacam-se a elaboração de Boletins Sigilosos, acompanhamento e coleta da 

mídia em geral para a confecção do clipping (resenha) de assuntos de interesse, documentos 

correntes, controle dos recursos humanos e materiais, doutrinamento do pessoal, entre outros. 

Esta Subseção, além do que lhe confere, absorve as missões relativas à análise, a 

contra-inteligência e, por conseguinte, as informações de segurança pública. Posto que estas 
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missões não são tratadas pelos seus respectivos setores como prevê o QO, mas pelo corpo que 

compõe a subseção de Apoio Administrativo. 

Isso acontece devido a Subseção de Apoio Administrativo concentrar boa parte 

dos policiais (integrantes da PM/2), absorvendo, assim, as demais Subdivisões, contrariando o 

que prescreve o organograma. Logo, é deste setor que são designados policiais para as 

diversas missões. Portanto, não é efetiva a atuação das outras Subseções, com exceção do 

setor de Operações. 

Consequentemente, é a Subseção de Apoio Administrativo que realiza a coleta e 

apreciação de dados através do ciclo de produção do conhecimento. Ela elabora o 

conhecimento, confecciona documentos de Inteligência, responde pela tramitação de 

documentação sensível com as instituições congêneres, dentre outras ações. 

Quanto às questões de contra-inteligência, esta é pouco empregada, pois o uso só 

é corrente quando há solicitação da corregedoria, ou alguma denúncia despachada pelo 

Comandante Geral. Isso se dá pela confusa estruturação e pelo pouco recurso humano 

conferido a esse fim. Como já mencionado, esta também é desenvolvida pela Subseção de 

Apoio Administrativo. 

É crescente e evolutiva a necessidade de aprimorar o atendimento em todos os 

seguimentos da contra-inteligência dentro da corporação, principalmente a segurança 

orgânica, tanto ao controle de público interno, quanto ao acesso à corporação.  

Essa assertiva se dá, pois na contra-inteligência constata-se apenas um 

acompanhamento subliminar de alguns policiais com condutas inadequadas. Logo, é mínima a 

atuação nesta seara. Aduz o mesmo pensamento Silva Júnior (2009, p. 47): “Também, 

constata-se uma ínfima priorização do público interno, devido às questões como escassez de 

efetivo, necessidade de estruturação...”. 

Quanto às operações de Inteligência, pode-se dizer que são incipientes. Embora, 

tenha uma distribuição do efetivo para este setor, contando hoje com 08 (oito) praças e um 

oficial para execução do serviço, os meios são insuficientes, as viaturas são poucas, sem 

manutenção preventiva. Sobre os equipamentos evita-se tecer maiores comentários, visto ser 

um assunto de caráter eminentemente sigiloso.  

Mesmo com as dificuldades, são realizadas diariamente missões com o emprego 

do setor de operações. Utiliza-se de técnicas operacionais de Inteligência, ainda que de forma 

elementar, apesar dos bons resultados. Contudo, não consegue atender a demanda, desta 

forma, são priorizados por urgência os casos a serem atendidos por esta Subseção. 
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Nesta medida, a 2ª Seção do EMG possui demanda alta, que não é plenamente 

atendida por diversos fatores. Porém, o principal está na falta de uma estrutura organizacional 

adequada, pois suas subseções colidem-se, de forma a não existir concatenação lógica na 

distribuição interna das missões.  

 

 

A atuação da PM/2 no planejamento operacional ainda não atende a contento as 

necessidades da corporação, em virtude dos poucos oficiais e da estrutura da própria 

PM/2 e das 2ª Seções das unidades operacionais, a análise criminal fica prejudicada.  

A PM/2 produz informes em sua maioria, e os encaminha aos comandantes de 
Batalhão e CPM.  (MEDEIROS SOBRINHO, 2005, p. 69). 

 

 

Por fim, são inúmeras as missões que executa a PM/2, as quais são cumpridas 

conforme suas possibilidades, observando as prioritárias. Não obstante, apesar dos vários 

elementos complicadores, é inquestionável a relevância dos serviços prestados por esta Seção. 

Seja na produção como na proteção de conhecimentos, executando principalmente as 

diligências de análise, e de operações, de modo a assessorar o Comando Geral, no que 

concerne o planejamento estratégico, tático e operacional. 

 

 

4.2 ADEQUAÇÃO ORGANIZACIONAL DA 2ª SEÇÃO E A SISTEMATIZAÇÃO DA 

INTELIGÊNCIA NA PMMA: UMA NECESSIDADE INSTITUCIONAL 

 

 

A Constituição Estadual maranhense declara que a Secretaria de Segurança 

Pública é constituída pelas Polícias Militar e Civil, além do Corpo de Bombeiro Militar.  

Estas instituições possuem em seus quadros organizacionais departamentos 

especificamente destinados às ações de Inteligência, como a 2ª Seção da PMMA e do Corpo 

de Bombeiro Militar, o Centro de Inteligência da Policia Civil-MA. Soma-se ainda, o Centro 

de Inteligência de Segurança Pública, sediado na própria Secretaria de Segurança. 

Durante a investigação científica ficou comprovada a legitimidade da Atividade 

de Inteligência na Policia Militar maranhense, uma vez que o QO da corporação define 

setores específicos nas diversas unidades policiais para o exercício dessa atividade. Assertiva 

corroborada por Medeiros Sobrinho (2005): 
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Na Polícia Militar do Maranhão, está prevista em sua estrutura organizacional, 

através do Quadro Organizacional – QO da PMMA, aprovado através do Decreto 
estadual nº 13.568 de 30 de novembro de 1993, onde prevê uma estrutura macro do 

Serviço de Inteligência, com a nomenclatura de 2ª Seção do Estado Maior Geral, 

classificada como PM/2 e ainda uma Segunda Seção de Batalhão ou de Companhia 

Independente classificada como P/2 em todas as Unidades Operacionais da Polícia 

Militar – UOPM da capital e interior do Estado, prevendo neste QO, policiais para o 

exercício de sua função. (Medeiros Sobrinho 2005, p. 15). 

 

 

Assim, a legislação estadual preconiza a existência nos Batalhões e Companhias 

Independentes da PMMA de departamentos de Inteligência, além da 2ª Seção do EMG como 

órgão macro. Entretanto, segundo o Quadro Demonstrativo Anual de Trabalho da PM/2, os 

conhecimentos elaborados e remetidos pelos setores de inteligência da corporação àquela 

Seção são irrisórios. (POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, 2010b, p. 127). 

Este fato se destaca, porque na corporação existem 37 (trinta e sete) Unidades 

Operacionais, entre Batalhões e Companhias Independentes, além de duas unidades de ensino: 

o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças e a Academia de Policia Militar 

Gonçalves Dias, perfazendo um total de 39 (trinta e nove) setores de Inteligência policial. 

Para Serra (2008, p. 52), na Polícia Militar do Maranhão, “... a 2ª Seção do EMG 

atua assessorando o Comandante Geral da PMMA e aos comandantes de unidades da capital e 

interior.”, no tocante ao enfrentamento à criminalidade. 

Esta Seção tem seu organograma datado de 1993, conforme o Decreto 

13.568/1993, onde foram estabelecidas suas divisões funcionais, o contingente policial 

conforme as necessidades existentes naquela época. O efetivo é fixado hoje em 28 (vinte e 

oito) integrantes, sendo 04 (quatro) oficiais e 24 (vinte e quatro) praças, para atender todo 

território estadual, em seus mais variados aspectos de atuação. 

Contudo, durante esse período (cerca de dezoito anos) ocorreram significativas 

mudanças na conjuntura da Inteligência, bem como na própria corporação seja em virtude de 

influências advindas do macroambiente (externas) como do microambiente (internas).  

Um dos fatores primordiais de alteração no contexto da Inteligência deu-se com as 

modificações normativas nesta seara a partir de 1990 (pós-regime militar) e o surgimento de 

novas modalidades delituosas. Isto impulsionou uma configuração de inteligência mais 

voltada à segurança da sociedade. Tais aspectos fortaleceram o advento da Inteligência de 

Segurança Pública.  
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Outro dado relevante ocorreu na própria PMMA. Como o aumento do efetivo em 

mais de 35%, a criação de novas unidades policiais (em mais de 40%) e o aparecimento de 

outras carências institucionais etc.  

Assim, essas mudanças ocorridas o contexto da Atividade de Inteligência e no 

seio da corporação, implicaram no comprometimento de certas ações por parte do órgão 

macro de inteligência militar maranhense. Uma vez que, a PM/2 não acompanhou a evolução 

desses fenômenos, sua base organizacional permaneceu inerte, mas sua demanda aumentou. 

Segundo Medeiros Sobrinho (2005, p. 73): 

 

 

[...] a atual estrutura contida no Quadro Organizacional da PM/2 não é adequada em 

sua totalidade para atender os interesses do Serviço de Inteligência da PMMA no 

cumprimento de sua missão, visto que não possui uma efetiva e contínua ação desse 

serviço em todas as regiões do Estado. 

 

 

Logo, a evolução da criminalidade nas últimas décadas associada às modificações 

ocorridas dentro da corporação tornaram a armação organizacional da 2ª Seção do EMG 

obsoleta. Ainda mais, pela emergente ISP, que alinhou os objetivos da Atividade de 

Inteligência aos preceitos constitucionais, direcionada a segurança da sociedade. 

A Atividade de Inteligência necessita elaborar conhecimentos. Krogh apud 

Perrotti (2009, p. 6) afirma que “... o gerenciamento adequado do conhecimento envolve a 

criação de estruturas organizacionais que fomentem relacionamentos sólidos e colaboração 

eficaz, reforçando a interação.” 

Portanto, é importante frisar que para uma instituição atingir os patamares 

aspirados, a estrutura organizacional deve ser delineada de acordo com os seus objetivos e 

estratégias. Conforme Stoner e Freeman (1992, p. 230), “Estrutura organizacional é a forma 

pela qual as atividades de uma organização são divididas, organizadas e coordenadas”. Assim, 

para criar um organograma adequado devem-se analisar os objetivos propostos, as demandas 

decorrentes e as atribuições concernentes as suas respectivas missões. 

Quando se trata de Inteligência, outro aspecto importante é a integração sistêmica, 

ou seja, criação de sistemas. Em âmbito federal, foi instituído pelo Decreto 3.695, de 21 de 

dezembro de 2000, o Subsistema de Inteligência de Segurança Pública sob a ótica da 

SENASP, visando melhor adequar as ações de Inteligência às peculiaridades da Segurança 

Pública. 
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A criação desse subsistema possibilitou a coordenação e integração dos diversos 

órgãos de Inteligência dos Estados em um único Sistema. Logo, trouxe o compartilhando das 

informações com a devida segurança inerente a tal atividade, mediante ajustes e convênios 

específicos. (CASTRO e RONDON FILHO, 2009). 

Estudos recentes revelam que o Estado deve promover o compartilhamento de 

dados, através de canais formais. Mas, quando os setores responsáveis pelo gerenciamento do 

conhecimento não interagem, gera uma grande quantidade de dados perdidos ou pouco 

trabalhados. (GOMES, 2010). 

 

 

[...], devemos obrigatoriamente tratar da integração, mas com colaboração entre 

todos os órgãos do Subsistema de Inteligência de Segurança Pública (Dec. 3695 de 

21/12/2000), para conseguirmos alcançar a eficiência e eficácia que a sociedade 

espera do nosso serviço público. (PAGANO, 2010, p. 3). 

 

 

A própria Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança Pública preconiza que 

um dos princípios fundamentais da Atividade de Inteligência é a Interação entre os órgãos 

congêneres. O Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) traz como um dos eixos 

temáticos a gestão unificada da informação, como forma de melhorar as ações de inteligência. 

Castro e Rondon Filho (2009, p. 68), afirma que seguindo as orientações do 

SUSP, “... as Unidades Federativas implementaram políticas de acordo com suas realidades”, 

visando atender as demandas que surgiram com a criação do subsistema de Inteligência de 

Segurança Pública, observando suas respectivas peculiaridades. 

Destarte, fica latente o apelo nacional pela reestruturação da Inteligência, onde ela 

se manifesta por meio do Sistema Brasileiro de Inteligência, do Subsistema de Inteligência de 

Segurança Pública, do Conselho Nacional de Chefes de Órgãos de Inteligência, dentre outros. 

Em algumas instituições militares estaduais a Atividade de Inteligência é 

sistematicamente desenvolvida, voltada para o levantamento e acompanhamento de situação 

real da comunidade, abrangendo todos os campos, como o social, econômico, criminal etc. 

Objetivando uma maior evolução da Atividade de Inteligência, diversas Polícias 

Militares buscaram uma adequada estruturação de seus setores macros de Inteligência. Como 

exemplos, citam-se as policias militares do Acre, Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Minas 

Gerais, Bahia, Pernambuco, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio 
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de Janeiro, as quais promoveram expressivas modificações no organograma de suas Agências 

Centrais, adequando-se a nova realidade social, além da criação de sistemas, diretrizes, outros. 

Desse modo, a PMMA deve absorver o conceito de sistematização da ISP, onde a 

cooperação sistêmica é um dos pilares. De forma que, a armação funcional da Agência 

Central do Sistema de Inteligência da Polícia Militar (SIPOM) tenha condições de geri-lo e 

esteja alinhada às orientações da DNISP. Para que, efetivamente, haja a interoperabilidade 

(intercâmbio) interna e externa, como no modelo sistêmico federal.   

Considerando as observações elencadas, nota-se a necessidade iminente de 

cooperação sistêmica, onde a Agência Central, com o devido delineamento estrutural assume 

um papel importante na interface da informação. Destarte, a 2ª Seção do EMG-PMMA, como 

órgão máximo de Inteligência, deve possuir uma estrutura organizacional adequada para 

atingir seus objetivos e, consequentemente, sua demanda, especialmente, na perspectiva de 

sistematização da atividade de Inteligência na corporação. 

 

 

4.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 

Pesquisa, segundo Gil (1999, p. 42), “... é o processo formal e sistêmico, cujo 

objetivo fundamental é descobrir respostas aos problemas que são propostos, mediante 

emprego de procedimentos científicos.” 

O presente estudo científico tem como finalidade responder se a presente estrutura 

organizacional da PM/2, como órgão máximo de Inteligência da PMMA, atende sua atual 

demanda, assim como de uma efetiva sistematização da Atividade de Inteligência naquela 

corporação. 

O estudo caracteriza-se como do tipo exploratório. Pois, visa proporcionar maior 

familiaridade com o problema para torná-lo explícito ou para construir hipóteses. Envolvem 

levantamento bibliográfico e entrevistas com pessoas que tenham experiência com o assunto 

investigado. (Gil, 2002, p. 41). 

É também descritivo, cujo objetivo primordial é a descrição de determinada 

população ou setor, e uma das características mais significativas está na utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados. (GIL, 1999). 

No aspecto da forma de abordagem do problema, trata-se de uma pesquisa 

qualitativa, posto que para Silva (2001): 
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Considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não 

pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de 

métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de 
dados e o pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores tendem 

a analisar seus dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos 

principais de abordagem. (SILVA, 2001, p.20). 

 

 

A fundamentação teórica do trabalho está lastreada em pesquisa bibliográfica e 

documental, adquiridas em fontes especializadas, muito embora, tenha havido dificuldades 

devido à escassez de produção textual e científica que retrate o assunto. 

A pesquisa bibliográfica visa identificar posicionamento de autores e pensadores 

sobre um assunto. Segundo Gil (2002, p. 44) a pesquisa bibliográfica “... é desenvolvida com 

base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”.  

No que tange a pesquisa documental, são usados materiais que ainda carecem de 

um tratamento analítico, conforme retrata Gil (2002, p. 45), “A pesquisa documental vale-se 

de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser 

reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa.” 

A PM/2 possui nos seus acervos, documentação sobre desenvolvimento de suas 

ações, como projetos, regimento interno, normas gerais de ação, entre outros, que não foram 

publicados oficialmente ou que ainda estão em fase de estudo. Portanto, buscou-se para fins 

de análise documental esses materiais, os quais sejam acessíveis a consulta, uma vez que, tais 

documentos são passiveis de classificação sigilosa. 

O universo de estudo compreende um grupo único dentro da instituição, no caso, 

a 2ª Seção do EMG e seus integrantes. Buscou-se adquirir informações sobre o assunto 

proposto, realizando observação direta do referido grupo, com utilização de técnica de coleta 

de dados. Dessa forma, desenvolveu-se o estudo de campo, pois segundo Gil (2002, p. 53): 

 

 

Tipicamente, o estudo de campo focaliza uma comunidade, que não é 

necessariamente geográfica, já que pode ser uma comunidade de trabalho, de estudo, 

de lazer ou voltada para qualquer outra atividade humana. Basicamente, a pesquisa é 
desenvolvida por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de 

entrevistas com informantes para captar suas explicações interpretações do que 

ocorre no grupo.  
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De acordo com a Diretoria de Pessoal da Corporação, a PM/2 possui atualmente 

22 (vinte e dois) praças e 04 (quatro) oficias. (POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, 

2010a). Tal assertiva favoreceu a aplicação da pesquisa censitária, que é caracterizada nos 

casos em que o público alvo é reduzido, onde uma amostra significativa configura grande 

proximidade com o todo. (POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE, 2011a, p. 

39). 

Portanto, o público alvo da mencionada pesquisa corresponde há pouco mais de 

vinte e cinco policiais, assim optou-se por auscultar todo universo investigado. Entretanto, 

atingiu-se durante o processo metodológico cerca de 90% (noventa por cento) dos integrantes 

da 2ª Seção do EMG-PMMA, posto a ausência de 10% em decorrência de férias, licenças, 

dentre outros motivos. 

Para coletar dados durante a execução do trabalho, foram realizadas entrevistas e 

questionários. De acordo com Gil (1999, p. 117) entrevista “... é uma técnica onde o 

pesquisador formula perguntas para obtenção de dados que interessam a investigação”. Sobre 

o questionário, Gil (1999) diz ser uma técnica composta por questões apresentadas por escrito 

às pessoas para conhecer opiniões, crenças etc. 

Logo, para atingir as proposições do estudo, as entrevistas (Apêndice A) foram 

destinadas aos Oficiais da 2ª Seção do EMG, incluindo o Chefe daquele setor. O roteiro das 

perguntas foi do tipo semiestruturadas, pois para Gil (1999) é a relação fixa de perguntas cuja 

ordem e redação permanece para todos os entrevistados. Perfez-se um subtotal de 03 (três) 

oficiais entrevistados, com o intuito de coletar e analisar as concepções que permeiam sobre a 

temática proposta.  

Em segundo momento, foram aplicados questionários (Apêndice B) de perguntas 

fechadas direcionadas aos praças (soldado a subtenente) integrantes da PM/2. Contabilizou-se 

19 (dezenove) entrevistados, para identificar as percepções sobre o assunto.  

Assim, os 22 (vinte e dois) pesquisados possuem níveis hierárquicos e funcionais 

distintos, o que favoreceu uma análise real da situação da 2ª Seção do EMG. Na transcrição 

das entrevistas, os colaboradores não foram identificados, alguns preferiram não serem 

coligados às suas falas e outros não consentiram a gravação. Baseado nesta situação e, por se 

tratar de uma pesquisa qualitativa, as entrevistas foram analisadas neste trabalho sem citar o 

nome do depoente. 

Convém ressaltar, que durante todo o processo de investigação foi realizada 

observação direta sobre as ações desenvolvidas por aquela Seção, as quais interessavam ao 

estudo proposto. Por fim, procurou-se preservar a fidedignidade das informações obtidas, bem 
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como enfatizar as contradições pertinentes ao tema, de modo a trazer uma real reflexão da 

estrutura funcional da PM/2. 

 

 

4.4 RESULTADOS E DISCUSSÕES DA PESQUISA  

 

 

Este tópico destina-se a análise dos resultados da pesquisa. Os questionamentos 

são apresentados com as respostas obtidas nas entrevistas e questionários. Em seguida, foram 

destacados os pontos mais significativos, de forma a avaliar e apreciar os resultados. 

Durante as entrevistas, um fato surpreendente ocorreu, houve maciçamente 

respostas semelhantes. Assim, para um melhor entendimento escolheram-se àquelas, que 

segundo os pesquisadores, melhor retratam o grupo investigado (oficiais da PM/2). 

Apresentam-se neste trabalho, respostas corresponde às entrevistas realizadas aos 

oficiais (superiores, intermediários e subalternos) e, as respostas dos praças (sargentos, cabos 

e soldados) obtidas através de questionários. Ressalto que todos são integrantes da PM/2. 

Quanto às técnicas de análise e interpretação dos dados, na pesquisa quantitativa 

os dados foram somados, verificou-se a frequência, computando a porcentagem de cada 

categoria em relação ao total. Descrevem-se os resultados interpretando-os, logo depois são 

representados em gráficos, conforme o que se segue: 

Questão 1- Faixa etária dos entrevistados 

 

 
Gráfico 1: Faixa etária dos entrevistados 

Fonte: Pesquisa realizada junto aos integrantes da PM/2-PMMA, set/ 2011 



50 

 

Quanto à faixa etária do público-alvo da presente investigação, observou-se que 

dentre os pesquisados, 27% possuem entre 29 a 39 anos de idade; 64% responderam que 

tinham entre 40 e 50 anos; 9% possuem mais de 50 anos de idade; nenhum dos entrevistados 

encontrava-se na faixa etária dos 18 a 28 anos.  

Questão 2- Escolaridade dos entrevistados 

 

 
Gráfico 2: Escolaridade dos entrevistados 

Fonte: Pesquisa realizada junto aos integrantes da PM/2-PMMA, set/ 2011 

 

No tocante a escolaridade, entre os entrevistados 63,7% responderam que 

concluíram o ensino médio; 13,6% afirmaram já terem o ensino superior completo e o restante 

dos depoentes, isto é, 22,7% responderam que possuem o ensino médio e estão a completar o 

ensino superior. 

Com base nos dados supramencionados, percebe-se que os entrevistados possuem 

bom nível de escolaridade, visto que mais da metade tem o ensino médio completo, e os 

demais possuem ou estão em fase de conclusão de um curso superior.  

Este fato contribui significativamente para pesquisa, pois reflete que os 

entrevistados, em tese, possuem bom conteúdo escolar, o que reforça o entendimento dos 

questionamentos ora realizados. 
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Questão 3- Posto ou graduação dos entrevistados 

 

 
Gráfico 3: Posto ou graduação dos entrevistados 

Fonte: Pesquisa realizada junto aos integrantes da PM/2-PMMA, set/ 2011 

 

Nas Instituições policiais militares, o grupo dos praças (sargentos, cabos e 

soldados) representa um número maior em termos de efetivo em relação aos oficiais. Do 

mesmo modo, a pesquisa demonstra que o público-alvo da investigação tem maior 

representatividade por esta categoria, pois 40% são sargentos, 27% são cabos e 18% são 

soldados, juntos totalizam 85% dos policiais militares integrantes da PM/2. Já os oficiais são 

correspondem um total de 15% entre tenente coronel, capitão e tenente. 

Questão 4- Estado civil dos entrevistados. 

 

 
Gráfico 4: Estado civil dos entrevistados 

Fonte: Pesquisa realizada junto aos integrantes da PM/2-PMMA, set/ 2011 
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Conforme expõe o gráfico 4, o público da pesquisa é composto 

predominantemente por indivíduos casados ou com união estável, com 74%; os solteiros 

representam 16%; tem-se ainda 5% de separados e 5% de viúvos.   

Questão 5- Tempo de serviço dos entrevistados na corporação. 

 

 
Gráfico 5: Tempo de serviço dos entrevistados na corporação 

Fonte: Pesquisa realizada junto aos integrantes da PM/2-PMMA, set/ 2011 

 

No quesito tempo de serviço na PMMA, observa-se que da população pesquisada 

5% tem 30 ou mais anos de serviço a PM; 54% dos entrevistados possuem entre 20 a 29 anos 

de serviço prestado a corporação.  

Ainda neste item, vê-se que 36% da população entrevistada tem entre 10 a 19 

anos de serviço e apenas 5% compreendem a faixa de 0 a 9 anos disponível a corporação 

militar maranhense. 

O destaque desta questão está no fato de que a população alvo possui boa 

experiência na vida profissional, visto que a grande maioria (cerca de 60 %) já está no 

segundo terço de sua vida profissional, considerando a obrigatoriedade de trinta anos de 

serviço. Isto, portanto, traduz maior credibilidade no tocante ao teor profissional da temática 

proposta. 

Questão 6- Tempo de serviço dos entrevistados na Atividade de Inteligência na 

Polícia Militar do Maranhão. 
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Gráfico 6: Tempo de serviço na Atividade de Inteligência 

Fonte: Pesquisa realizada junto aos integrantes da PM/2-PMMA, set/ 2011 
 

Na questão tempo que exerce atividade  na área de Inteligência, 11% responderam 

que tem entre 0 a 5 anos nesta seara; 16% têm entre 6 a 10 anos; 42% correspondem aos que 

lidam nesta área entre 11 a 15 anos; 26 % representam a faixa entre 16 a 20 anos e 5% os que 

estão com mais de 20 anos no exercício da atividade de inteligência. Assim, a população 

pesquisada possui experiência para contribuir com o estudo proposto, posto que a maioria 

representada por 73% possuem pelo menos mais de 10 anos neste campo de atuação. 

Questão 7- Cursos na área da Atividade de Inteligência 

 

 
Gráfico 7: Cursos na Atividade de Inteligência 

Fonte: Pesquisa realizada junto aos integrantes da PM/2-PMMA, set/ 2011 
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O gráfico 7 demonstra que todos os pesquisados detém cursos no campo da 

inteligência. Nas entrevistas realizadas aos oficiais, constatou-se que quase a totalidade dos 

oficiais já obteve capacitação em outra Unidade Federativa, apenas um ainda não realizou 

curso promovido por outro ente federado ou por outra instituição não pertencente ao estado do 

Maranhão. 

Questão 8- Como o senhor definiria a PM/2, dentro da ISP? 

 

 

Gráfico 8: Definição da PM/2 segundo os entrevistados 

Fonte: Pesquisa realizada junto aos integrantes da PM/2-PMMA, set/ 2011 

 

 

1- A PM/2 é uma referência da Inteligência dentro da corporação, pois ela é uma 

espécie de Agência Maior, pois não temos um SIPOM [Sistema De Inteligência da 

Polícia], [...] mas por lei é a responsável pela Inteligência da PM. Inclusive absorve 

o antigo Policiamento Velado [...] (informação verbal). 

 

 

2- Hoje é o setor de Inteligência atuante na Polícia, trabalha muito, mas com muitas 

dificuldades. Pode-se dizer que é uma espécie de unidade máxima de Inteligência 
[...] Ela é responsável pela integração com os demais órgãos seja dentro ou fora da 

Polícia. (informação verbal). 

 

 

Para os pesquisados, a 2ª Seção é o órgão maior da Inteligência no âmbito da 

PMMA, e está plenamente ativa, apesar das dificuldades. Ela desenvolve as ações 

exclusivamente neste campo, e de certa forma gerencia ou possui a responsabilidade de 

administrar o Serviço de Inteligência da Polícia Militar. Como representa o setor maior de 
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inteligência, possui de certa forma atribuições de integrar esse serviço internamente e interagir 

externamente. 

Questão 9- A atual estrutura funcional da 2ª Seção do EMG, como órgão macro 

de inteligência, atende sua demanda atual?  

 

 
Gráfico 9: 2ª Seção no atendimento de sua demanda 

Fonte: Pesquisa realizada junto aos integrantes da PM/2-PMMA, set/ 2011 

 

 

1- De certa forma, devido ao alto grau de compromisso profissional e esforço dos 

integrantes da PM/2, que muitas das vezes superam as dificuldades para alcançar a 

missão, embora careça de estrutura funcional adequada, capacitação, recursos 

materiais e financeiros, ferramentas tecnológicas. Apesar de hoje em dia ocorrer 

aquisição de certos materiais, contudo de forma tímida. (informação verbal). 

 
 

2- Não atende, visto que a estrutura de tempos atrás da Seção é a mesma atual ou até 

mais precária, olha o efetivo diminuiu nesse tempo. Nós temos hoje agentes sem 

motivação e sem conhecimento técnico da real situação da inteligência, falta 

material de inteligência atualizado, viaturas técnicas e outros.  [...] (informação 

verbal).      

 

 

Os entrevistados se posicionaram com uniformidade quando afirmam que a atual 

estrutura da PM/2 não atende com plenitude sua demanda. Um dos entrevistados destacou que 

o “... alto grau de compromisso profissional e esforço dos integrantes da PM/2 muitas das 

vezes superam as dificuldades...”. Entretanto, não basta apenas o zelo profissional, mas 

condições necessárias para o bom desempenho das missões.  
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Na pesquisa, constatou-se que o organograma é obsoleto e não acompanhou a 

evolução ocorrida, tanto na instituição como fora dela. Isso se comprova, visto que a última 

modificação estrutural na PM/2 ocorreu há 18 (dezoito) anos. Destarte, é imperioso que o 

órgão macro da Inteligência da PMMA passe por modificações contundentes, em especial no 

seu organograma. Além do mais, é o setor responsável diretamente pela disseminação da 

cultura de inteligência no seio da corporação. 

Questão 10- As subseções que compõe a estrutura funcional da PM/2 atuam 

efetivamente ou realizam suas missões dentro do contexto da ISP? 

 

 
Gráfico 10: Atuação das subseções da PM/2 

Fonte: Pesquisa realizada junto aos integrantes da PM/2-PMMA, set/ 2011 
 

 

1- O SUSP fomentou uma participação e utilização da Atividade de Inteligência dos 

Estados, assim surgiu a DNISP, e aqui na PMMA, nós estamos encaminhando para 

isso, uma prova disto é a proposta de criação do SIPOM e de que a Agência Central 

possua um QO adequado, dessa forma estamos “engatilhando”, mas progredindo. 

(informação verbal). 

 
 

2- Não, pois a atual doutrina (DNISP) ainda não é conhecida totalmente pela maioria 

dos agentes e em parte não é executada, assim, posso dizer que as missões são feitas 

ou cumpridas, mas sem a concatenação que se espera. Um exemplo que posso citar é 

que não existe o setor dedicado a Inteligência, a Contra-inteligência, isso acarreta 

que o “um grupo” que fica na administração absorve essas atividades [...], isso de 

alguma forma prejudica a Seção e seus integrantes, por vários fatores, como a falta 

de compartimentação devida, um arquivo ineficiente [...]. (informação verbal). 
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Neste quesito os entrevistados são uniformes em suas respostas, no momento que 

ratificam que as Subseções, que formam a PM/2, não existem na sua essência prática. Isto se 

apoia nas observações destes pesquisadores, quando do estudo de campo, vez que na PM/2 o 

setor que impera ou que assume as atribuições básicas (inteligência e contra-inteligência) é a 

Subseção de Apoio Administrativo, além desta se sobressai a Subseção de Operações ainda 

que de forma rudimentar. 

Isso implica em diversas complicações, tanto administrativas como operacionais. 

Pois, a ausência de subdivisões específicas dentro das Subseções da PM/2, como Análise de 

tráfico de drogas, Análise Criminal e Perícia, Análise do Crime Organizado, de assuntos 

internos, de doutrinamento, de treinamento e recrutamento, dentre outros, provoca deficiência 

em cadeia. Como citam os entrevistados, a funcionalidade se concentra no agora, no 

imediatismo. 

Questão 11- Existe intercâmbio de informações entre a PM/2 e os P/2 das 

Unidades Operacionais?  

 

 
Gráfico 11: Interação entre a 2ª Seção/EMG e os P/2 

Fonte: Pesquisa realizada junto aos integrantes da PM/2-PMMA, set/ 2011 
 

 

1- Na verdade a PM/2 é, se você observar a nova filosofia da ISP, uma espécie de 

Agência Central da inteligência da Polícia Militar, assim precisaria ser abastecida de 

informações pelas outras unidades. Contudo, isso não ocorre porque existe um 

estereótipo de que essa atividade na PM é para “bisbilhotar ou uma arapongagem”, 

isso dificulta o intercâmbio de informações de ambas as partes, assim hoje 

praticamente não existe troca de informações dentro da corporação, e nem com os 

outros órgãos do sistema de segurança pública do Estado. [...], precisa-se modificar 

isso, através do doutrinamento nas bases. (informação verbal). 
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2- Não, raramente ocorre. Somente em caso de necessidades urgentes, 

voluntariamente não, isso por causa de não haver uma cultura de inteligência 

institucional, assim os Batalhões e Companhias não contribuem com a PM/2, e esta 

por sua vez, atende apenas as prioridades, geralmente, determinadas pelo 

Comandante Geral. (informação verbal). 

 

 

Observa-se que as respostas obtidas canalizam para o mesmo caminho, quando 

afirmam que não há intercâmbio entre os setores de Inteligência dentro da PMMA. Isto se 

deve, principalmente, pela falta de uma cultura de inteligência organizacional, como citado 

por alguns depoentes. Esta falta de doutrinamento institucional, como destacou um dos 

entrevistados, transcende as fronteiras da corporação, onde as instituições que compõe o 

Sistema de Segurança Pública do Estado carecem de intercâmbio. 

Segundo os pesquisados, alguns poucos Comandantes de Unidades buscam, ainda 

que de forma tímida, uma aproximação com a PM/2. Portanto, fica clara a necessidade de 

disseminar a cultura de inteligência baseada na DNISP, promovendo a Interoperabilidade 

dentro da corporação. 

Questão 12- Qual a importância de se implantar o Sistema de Inteligência da 

PMMA (SIPOM)? 

 

 
Gráfico 12: Relevância do SIPOM para os entrevistados 

Fonte: Pesquisa realizada junto aos integrantes da PM/2-PMMA, set/ 2011 
 

 

1- O SIPOM é imprescindível para o cumprimento da missão constitucional da 

PMMA, a partir do momento que a inteligência passou a ser uma ferramenta vital 

não apenas as funções de defesa nacional, mas principalmente ao combate as 

organizações criminosas de todo gênero. [...]. Assim a Polícia tem que caminhar 

para a integração sistêmica. (informação verbal). 
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2- É de extrema importância, somente com a implantação do SIPOM e com uma 

legislação apropriada, o sistema poderá funcionar de fato [...]. É uma necessidade 

prioritária na PMMA. (informação verbal). 

 

 

Todos, sem exceção, enfatizaram a importância de se criar e implantar o SIPOM. 

Isto traduz uma realidade nacional, como já destacado neste trabalho, pois a sistematização da 

Inteligência foi adotada no Brasil como um todo. Assim, a PMMA não pode se furtar deste 

avanço.  

Ressalta-se que, a 2ª Seção do EMG possui estudo sobre a implantação do SIPOM 

idealizado pela atual gestão da PM/2. Contudo, o mais importante neste caso é avaliar como 

ficaria o órgão central de sistema, posto que este é fundamental nesse enredo. Uma eficiente 

implantação do Sistema (aliado a cultura organizacional de inteligência) ter-se-ia fatalmente 

uma gama de dados e informações a ser processado. Daí surge outro questionamento, que 

segue abaixo. 

Questão 13- Quanto ao processo, implantando apenas o SIPOM e não alterando o 

órgão central de inteligência da PM, isto é, a 2ª Seção do EMG permanecendo com a mesma 

estrutura funcional, pergunta-se, o supramencionado Sistema (SIPOM) conseguiria atingir o 

seu objetivo?  

 

 
Gráfico 13: A PM/2, com o atual QO, designada para AC do SIPOM 

Fonte: Pesquisa realizada junto aos integrantes da PM/2-PMMA, set/ 2011 
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1- Inicialmente, queremos implantar o SIPOM, mas acreditamos que sem o apoio de 

uma Agência Central adequada a nova realidade da ISP teremos grandes dificuldade 

em atingir os objetivos, por isso temos um projeto do SIPOM e de uma Diretoria de 

Inteligência, pois não apenas o SIPOM mas uma Agência Central com estrutura 

adequada mudaria a cultura de inteligência, uma quebra de paradigma e de 

estereótipo que Inteligência é „bisbilhotagem‟[...]. (informação verbal). 

 

 

2- Não acredito no sucesso imediato do SIPOM sem uma Agência Central 

estruturada, acredito que ficaria mais em nível de papel do que na prática, pois seria 

difícil o doutrinamento necessário. Acho que agente não iria receber muitos dados, 
pois o sistema para se auto-sustentar precisaria ser alimentado pra isso. (informação 

verbal). 

 

 

As respostas obtidas retratam a preocupação de se criar apenas o SIPOM sem dar 

o devido crédito a sua Agência Central. A PM/2 se esforça para cumprir dentro de seus limites 

suas missões. Porém, como observado no estudo de campo, este setor não consegue atender 

suas pendências, prevalecendo o “imediatismo prioritário”, posto a alta demanda. 

Por conseguinte, a 2ª Seção do EMG permanecendo com a mesma estrutura e 

sendo designada para ser a Agência Central, certamente enfrentaria grandes problemas para 

efetivamente implantar o SIPOM; posto que, a sistematização teria como vetor preponderante 

a disseminação de uma cultura de Inteligência institucional, para que de fato conseguisse 

atingir seus objetivos básicos. Daí, a correta afirmação dos entrevistados de que apenas a 

implantação do SIPOM sem, contudo, um arcabouço gerencial adequado de sua Agência 

Central, acarretaria em grandes dificuldades de sucesso.  

Portanto, um sistema sem um comandamento estratégico, ou a implantação 

somente da nomenclatura de SIPOM, sem o apoio adequado de sua Agência Central seria 

inócuo para a corporação. 

Como descreve Krogh apud Perrotti (2009, p. 6) “... o gerenciamento adequado do 

conhecimento envolve a criação de estruturas organizacionais que fomentem relacionamentos 

sólidos e colaboração eficaz, de forma a reforçar a interação”. Desse modo, para atingir em 

sua plenitude os objetivos da Atividade de Inteligência é necessária a participação sistêmica. 

Emerge assim, a exigência de implantação do SIPOM, com a ressalva, de uma adequação no 

QO de sua Agência Central, seja ela sob a égide da atual 2ª Seção do EMG, mas com 

pertinente modificação estrutural ou com a criação de uma nova Agência central. 

Conclui-se, que é essencial disseminar a cultura de inteligência lastreada na 

DNISP. E a forma mais eficiente seria adotar a sistematização da Atividade de Inteligência na 

PMMA. Porém, não basta somente criar o SIPOM, é vital implantá-lo efetivamente, para 
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tanto é imperioso que sua base esteja sedimentada num Órgão Central com capacidade de 

promover o doutrinamento, para alcançar as metas e objetivos almejados. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A presente investigação científica analisou a estrutura organizacional da 2ª Seção 

do EMG, como órgão maior de Inteligência da PMMA, frente à perspectiva de sistematização 

dessa atividade. Ampliando, assim, a compreensão sobre o assunto, demonstrando que a 

eficiência do Sistema de Inteligência está diretamente ligada ao conceito de Agência Gestora 

Central. 

O estudo abordou a gênese da Atividade de Inteligência no Brasil. Apresentou 

também os fundamentos doutrinadores da referida Atividade, sedimentado na Doutrina de 

Inteligência de Segurança Pública, especialmente em, sua organização sistêmica. Em seguida, 

relatou o histórico da Inteligência na PMMA, sua atual disposição. Analisou também, a PM/2 

abordando suas atribuições, demandas, e sua posição na perspectiva de sistematização.  

A metodologia aplicada foi o estudo de campo através da observação e da 

inquirição, a qual proporcionou avaliar a 2ª Seção do EMG sobre o prisma da sistematização. 

As dificuldades encontradas surgiram devido à escassez de literatura sobre o assunto. 

Constatou-se que na PMMA, os Batalhões e as Companhias Independentes 

possuem em seus organogramas um setor dedicado a Inteligência (P/2). Mas, estes 

departamentos praticamente não funcionam, pois não dispõem de efetivo exclusivo para esse 

fim e ainda carecem de instruções doutrinárias. Exceção, ainda que singela, de algumas 

poucas Unidades Policiais do interior do Estado.  

Na análise à 2ª Seção do EMG, como órgão macro da Inteligência da PM, 

verificou-se que seu Quadro Organizacional data de 1993. Sendo obsoleto segundo a nova 

filosofia de Inteligência (DNISP). Sua estrutura funcional atual conta com 05 (cinco) 

Subseções que, na prática não funcionam, pois 03 (três) delas não atuam efetivamente, 

sobrecarregando assim as Subseções de Operações e de Apoio Administrativo. Outro aspecto 

importante, é que a PM/2 não possui atribuição normativa, seja por regimento interno, norma 

geral de ação ou algo do gênero.  

Esta Seção absorve a responsabilidade pela Atividade de Inteligência na Polícia 

maranhense, por conseguinte, sua demanda é alta. Este fato se agravou nos últimos dezoito 

anos, posto que a corporação aumentou o efetivo em mais de 35%, além do acréscimo de 

Unidades Policiais, em torno de 40%. Mas, sem qualquer modificação estrutural da PM/2 

nesse período. Portanto, é fato que a 2ª Seção encontra grandes dificuldades para cumprir sua 

demanda atual, e um dos principais fatores está na precariedade de QO.  
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Também foi evidenciada no estudo que a Sistematização da Inteligência é uma 

necessidade institucional. O clamor nacional pela organização sistêmica, a exemplo do 

SISBIN, SISP e outros, impulsionam a PM adotar esforços para enveredar no conceito 

irrefutável, de que a Atividade de Inteligência não sobrevive sem integração de suas bases. 

Como já mencionado, os Batalhões e Companhias Independentes da polícia 

maranhense já possuem no QO setores destinados exclusivamente ao serviço de Inteligência. 

Assim, não há necessidade de criar mediante lei núcleo de inteligência nas UPM‟s. Sendo, 

portanto, um facilitador para a implantação do SIPOM.  

Ocorre que não se deve adotar o mesmo pensamento em relação à 2ª Seção do 

EMG, pois é débil pensar que esta possui os atributos de um órgão Central de um Sistema de 

Inteligência. Pode-se afirmar que sua estrutura funcional não está adequada para administrar o 

iminente Sistema de Inteligência da Polícia Militar do Maranhão. 

Para que aconteça a integração sistêmica, é necessário promover a salutar 

disseminação da cultura de inteligência dentro da PMMA, de forma a fomentar 

relacionamentos sólidos e colaboração eficaz, reforçando a interação. (KROGH apud 

PERROTTI, 2009). 

Destarte, o presente estudo aponta que a implantação do SIPOM e seu sucesso 

estão diretamente relacionados à Agência Central, cuja estrutura organizacional deve estar 

delineada de acordo com os objetivos e estratégias institucionais. Assim, para criar um 

organograma adequado devem-se analisar as demandas, atribuições, finalidades e aspirações 

organizacionais. 

A investigação científica constatou ainda, que para o êxito das ações referente ao 

Serviço de Inteligência da PM é fundamental fortalecer o núcleo central, onde o sucesso do 

SIPOM depende de fatores doutrinários associados à sua Agência Central, a qual deve estar 

alicerçada na filosofia contemporânea da Atividade de Inteligência.  

Diante do exposto, propõem a implantação do SIPOM concomitantemente com a 

criação de uma adequada Agência Central, delineada conforme as definições dos objetivos e 

metas institucionais. Assim, sugere-se a elaboração de estudos específicos para indicar a 

melhor estrutura funcional da Agência Gestora frente ao iminente Sistema de Inteligência da 

PMMA. 

Não há duvidas de que o estudo não está acabado em sua totalidade, pois existem 

ramificações dentro do tema proposto e focos diferentes que surgiram durante a pesquisa. 

Assim, estes carecem de abordagens para o avanço não só da Inteligência policial militar, mas 

de todo o Sistema de Segurança Pública do Estado do Maranhão. 



64 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ANTUNES, Priscila Carlos Brandão. SNI & ABIN: Entre a Teoria e a Prática. Uma leitura da 

atuação dos serviços secretos brasileiros ao longo do século XX. Rio de Janeiro: Fundação 

Getúlio Vargas, 2001. 

 

 

ARAÚJO, Raimundo Teixeira. História Secreta dos Serviços de Inteligência: origens, 

evolução e institucionalização. São Luis: [s. ed.],  2005. 

 

 

BÍBLIA SAGRADA. Português. Bíblia de estudo da mulher. Tradução de João Ferreira de 

Almeida. Belo Horizonte: Atos, 2002.  

 

 

BRASIL. Presidência da República. Medida Provisória n.º 813, de 1º de janeiro 1995. Dispõe 

sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras 

providências. Brasília: [s. n.] 1995. 

 

 

________. Presidência da República. Lei nº 9.883, de 7 de dezembro de 1999. Dispõe sobre o 

Sistema Brasileiro de Inteligência. Brasília: [s. n.] 2000a. 

 

 

________. Presidência da República. Decreto federal nº 3.695, de 21 de dezembro de 2000. 

Cria o Subsistema de Inteligência de Segurança Pública, no âmbito do Sistema 

Brasileiro de Inteligência, e dá outras providências. Brasília: [s. n.], 2000b. 

 

 

________. Comando do Exército. Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (R-1). 

Brasília, DF: 2003. 

 

 

________. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 

DF: Senado Federal, 2008. 

 

 

________ Estado Maior das Forças Armadas. Escola Superior de Guerra. Assuntos 

Específicos. Rio de Janeiro, 2009a. 

 

 

________. Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Segurança Pública. Doutrina 

Nacional de Inteligência de Segurança Pública. 2. ed. Brasília: Coordenadoria Geral de 

Inteligência, 2009b. 

 

 

________. Presidência da República. Decreto federal nº 88.777, de 30 de setembro de 1983. 

Aprova o regulamento para as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares (R-



65 

 

200). In: SILVA, James Ribeiro. (Org). 5. ed. Legislação básica da Polícia Militar do 

Maranhão. São Luís: Segraf, 2010. 

 

 

CASTRO, Clarindo Alves de; RONDON FILHO, Edson Benedito. Inteligência de 

Segurança Pública: Um Xeque-mate na Criminalidade. Curitiba: Editora Juruá, 2009. 

 

 

GIANNICO, Sérgio L. A Inteligência Universal. 2006. Disponível em HTTP://territoriosda 

mente.blogspot.com/2006/10/inteligncia-universal.html. Acesso em: 16 de julho de 2011. 

 

 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

 

__________. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

 

GOMES, Rodrigo Carneiro. A repressão à criminalidade organizada e os instrumentos 

legais: Sistemas de Inteligencia, 2010.  Disponível em: <http://br.monografias.com/trabalhos 

908/a-repressao-criminalidade/a-repressao-criminalidade2.shtml>.  Acesso em: 27 de março 

de 2011. 

 

 

HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles; FRANCO, Francisco Manoel de Mello. 

Dicionário Houaiss de sinônimos e antônimos. 1. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2003. 

 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico de 

2010. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=ma>. Acesso em: 

27 de junho de 2011. 

 

 

MARANHÃO. Constituição Estadual (1989). Constituição do Estado do Maranhão. São 

Luis: Assembléia Legislativa, 2006. 

 

 

__________. Decreto estadual nº 13.568 de 30 de novembro de 1993. Aprova o Quadro 

Organizacional da Polícia Militar do Maranhão. In: SILVA, James Ribeiro (Org). 

Legislação Básica da Polícia Militar. 2. ed. São Luis: [s. n.], 2003. 

 

 

__________. Lei estadual nº 4.570 de 14 de junho de 1984. Dispõe sobre a Organização 

Básica da Polícia Militar do Maranhão, e dá outras providências. In: SILVA, James 

Ribeiro. (Org). 5. ed. Legislação básica da Polícia Militar do Maranhão. São Luís: Segraf, 

2010a. 

 

 

http://territoriosdamente.blogspot.com/2006/10/inteligncia-universal.html
http://territoriosdamente.blogspot.com/2006/10/inteligncia-universal.html


66 

 

__________. Lei estadual nº 5.657 de 26 de abril de 1993. Dispõe sobre a criação de órgãos 

no âmbito da Polícia Militar do Maranhão. In: SILVA, James Ribeiro. (Org). 5. ed. 

Legislação básica da Polícia Militar do Maranhão. São Luís: Segraf, 2010b. 

 

 

__________. Lei estadual nº 6.513 de 30 de novembro de 1995. Dispõe sobre o Estatuto dos 

Policiais Militares da Polícia Militar do Maranhão e dá outras providências. In: SILVA, 

James Ribeiro. (Org). 5. ed. Legislação básica da Polícia Militar do Maranhão. São Luís: 

Segraf, 2010c. 

 

 

__________. Lei estadual nº 8.911 de 17 de dezembro de 2008. Dispõe sobre a criação e 

reestruturação dos Comandos da Polícia Militar do Maranhão, e dá outras 

providências. In: SILVA, James Ribeiro. (Org). 5. ed. Legislação básica da Polícia Militar do 

Maranhão. São Luís: Segraf, 2010d. 

 

 

__________. Lei estadual nº 9.043 de 15 de outubro de 2009. Altera dispositivos da Lei nº 

4.570, de 14 de junho de 1984 e dá outras providências. In: SILVA, James Ribeiro. (Org). 

5. ed. Legislação básica da Polícia Militar do Maranhão. São Luís: Segraf, 2010e. 

 

 

MARQUES, Archimedes. A inteligência policial na prevenção e na repressão ao crime. 

2011. Disponível em: http://www.asstbm.com.br/novo/2011/03/a-inteligencia-policial-na-

prevencao -e-na-repressao-ao-crime/ . Acesso em: 27 de março de 2011. 

 

 

MEDEIROS SOBRINHO, Juarez. A importância do Serviço de Inteligência e sua atuação 

na Polícia Militar do Maranhão. 2005. 73 f. Monografia (Especialização em Segurança 

Pública) – Academia de Polícia Militar do Cabo Branco, Centro de Ensino. Paraíba, 2005. 

 

 

PAGANO, Itamar. Opinião: Interoperabilidade: nosso maior desafio. 2010. Disponível em: 

<http://www.inteligenciapolicial.com.br/2010/02/opiniao-interoperabilidade-nosso-maior.htm 

l>. Acesso em: 11de abril de 2011. 

 

 

PERROTTI , Edoardo. A estrutura organizacional como elemento facilitador da gestão do 

conhecimento. 2009. Disponível em: <http://www.ead.fea.usp.br/semead/7semead/paginas 

/artigo%20recebido/Conhecimento/GC01/2009_-_A_estrutura_organizacional.PDF>. Acesso 

em: 13 de junho de 2011. 

 

 

POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO. Quadro Organizacional da PMMA: Diretoria de 

Pessoal. São Luís, 2010a. 

 

 

__________. Quadro Demonstrativo Anual de trabalho: 2ª Seção/EMG. Estado Maior 

Geral - 3ª Seção do EMG da PMMA. (Org). São Luis, 2010b. 

 

http://www.cge.ma.gov.br/documento.php?Idp=2555
http://www.cge.ma.gov.br/documento.php?Idp=2555
http://www.asstbm.com.br/novo/2011/03/a-inteligencia-policial-na-prevencao-e-na-repressao-ao-crime/
http://www.asstbm.com.br/novo/2011/03/a-inteligencia-policial-na-prevencao-e-na-repressao-ao-crime/
http://www.inteligenciapolicial.com.br/2010/02/opiniao-interoperabilidade-nosso-maior.htm%20l
http://www.inteligenciapolicial.com.br/2010/02/opiniao-interoperabilidade-nosso-maior.htm%20l


67 

 

POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE. Manual Técnico M-01- PMRN - 

Projeto de Pesquisa. 2. ed. Natal, 2011a. 

 

 

__________. Manual Técnico M-02- PMRN - Monografia. 2. ed. Natal, 2011b. 

 

 

SERRA, André Machado. Serviço de Inteligência na Polícia Militar do Maranhão: o papel 

do analista. 2008. 70f. Monografia (Graduação Bacharel em Segurança Pública - Curso de 

Formação de Oficiais PM). Academia de Polícia Militar do Maranhão/Universidade Estadual 

do Maranhão. São Luís, 2008. 

 

 

SILVA JUNIOR, Edmilson Cutrim. A Contra Inteligência no setor de recursos humanos 

da PMMA. 2009. 91 f. Monografia (Graduação Bacharel em Segurança Pública - Curso de 

Formação de Oficiais PM). Academia de Polícia Militar do Maranhão/Universidade estadual 

do Maranhão. São Luís, 2009. 

 

 

SILVA, Edna Lúcia da. Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação. 3.ed. 

Florianópolis: Laboratório de Ensino a Distância da UFSC, 2001. 

 

 

STONER, James AF; FREEMAN, R. Edward. Administração. 5. ed. Rio de Janeiro: PHB, 

1992. 

 

 

TZU, Sun. A Arte da Guerra. SP: Martin Claret, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista aplicada na pesquisa. 

 

 

 

Roteiro de entrevista destinado aos integrantes da 2ª Seção do Estado Maior Geral 

da PMMA, como parte integrante da pesquisa monográfica cujo tema é: “ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL DA 2ª SEÇÃO DO EMG/PMMA, COMO ÓRGÃO MACRO DE 

INTELIGÊNCIA, NA PERSPECTIVA DE SISTEMATIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE 

INTELIGÊNCIA NA CORPORAÇÃO”.  

Entrevistadores: Renato Trovão de Medeiros e Roberth Roner da Silva Alves. 

 

 

QUESTÃO 01 - O senhor (a) possui cursos de capacitação na área de 

Inteligência? Caso positivo cite o local e a instituição promotora. 

QUESTÃO 02 - Como o senhor (a) definiria a 2ª seção do EMG, dentro da 

Inteligência de Segurança Pública? 

QUESTÃO 03- A atual estrutura funcional da 2ª Seção do EMG/PMMA, como 

órgão macro de Inteligência, atende sua demanda atual? Justifique. 

QUESTÃO 04 - As subseções (Informações, Contra-informações, Apoio 

Administrativo, Operação e Informações de Segurança Pública) que compõe a estrutura 

funcional da PM/2 atuam efetivamente ou realizam suas missões dentro do contexto da ISP? 

QUESTÃO 05 - Existe contribuição mútua entre a PM/2 e os P/2 das Unidades 

Operacionais (Batalhões e Companhias Independentes), isto é, há intercâmbio de informações 

entre estes Órgãos de Inteligência?  

QUESTÃO 06 - Qual a importância de se implantar o Sistema de Inteligência da 

PMMA (SIPOM)? 

QUESTÃO 07 - A presente estrutura funcional da 2ª Seção do EMG, como atual 

órgão central, atende a uma perspectiva de sistematização da Inteligência na PMMA? 

QUESTÃO 08 - Quanto ao processo, implantando apenas o SIPOM e não 

alterando o órgão central de Inteligência da PM, isto é, a 2ª Seção do EMG permanecendo 

com a mesma estrutura funcional, pergunta-se, o supramencionado Sistema (SIPOM) 

conseguiria atingir o seu objetivo?  
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APÊNDICE B – Roteiro de Questionário aplicado na pesquisa. 

 

 

Roteiro de questionário destinado aos praças da 2ª Seção do Estado Maior Geral 

da PMMA, como parte integrante da pesquisa monográfica cujo tema é: “ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL DA 2ª SEÇÃO DO EMG/PMMA, COMO ÓRGÃO MACRO DE 

INTELIGÊNCIA, NA PERSPECTIVA DE SISTEMATIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE 

INTELIGÊNCIA NA CORPORAÇÃO”. 

Entrevistadores: Renato Trovão de Medeiros e Roberth Roner da Silva Alves. 

 

O presente questionário tem como escopo, a obtenção de sua opinião de forma sincera, e sua 

colaboração é de fundamental importância para o êxito deste trabalho. Os dados colhidos são 

de caráter sigiloso, portanto, não há necessidade do policial identificar-se, uma vez que as 

respostas obtidas terão finalidade única, que é a de cunho estatístico. Em cada pergunta 

abaixo, escolha a alternativa que melhor lhe convier, assinalando com um “X” nos parênteses. 

 

 

01- Qual a sua idade? 

(   ) de 18 a 28 anos  (   ) de 29 a 39 anos  (   ) de 40 a  59 anos (   ) 60 anos ou mais 

 

02- Qual o seu grau de escolaridade? 

(   ) ensino fundamental completo          (   ) ensino fundamental incompleto 

(   ) ensino médio completo                    (   ) ensino médio incompleto 

(   ) ensino superior completo                 (    ) ensino superior incompleto 

 

03- Qual a sua graduação? 

(   ) Soldado       (   ) Cabo       (   ) Sargento       (   ) Subtenente 

 

04- Qual o seu estado civil? 

(   ) Solteiro      (   ) Casado ou união estável      (   ) Separado      (   ) Viúvo 

 

05- Quanto tempo de serviço na corporação? 

(   ) de 01 a 09 anos      (   ) de 10 a 19 anos      (   ) de 20 a 29 anos      (   ) 30 anos ou mais 
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06- Quanto tempo trabalha na área de Inteligência na corporação? 

(   ) de 0 a 05 anos      (   ) de 06 a 10 anos      (   ) de 11 a 15 anos      (   ) 16 a 20 anos 

(   ) mais de 20 anos 

 

07- O senhor (a) possui cursos de capacitação na área de Inteligência? Caso positivo cite o 

local e a instituição promotora. 

(   ) Sim, possuo curso promovido pelo (a) _______________________________ 

(   ) Não possuo 

 

08 - Como o senhor (a) definiria a 2ª seção do EMG, dentro da Inteligência de Segurança 

Pública? 

(   ) Órgão maior de Inteligência da PMMA  

(   ) Mais um setor de Inteligência da PMMA  

 

09- A atual estrutura funcional da 2ª Seção do EMG/PMMA, como órgão macro de 

Inteligência, atende sua demanda atual? Justifique. 

(   ) Sim, atende plenamente sua demanda 

(   ) Atende, mas parcialmente  

(   ) Não cumpri suas missões 

 

10 - As subseções (Informações, Contra-informações, Apoio Administrativo, Operação e 

Informações de Segurança Pública) que compõe a estrutura funcional da PM/2 atuam 

efetivamente ou realizam suas missões dentro do contexto da ISP? 

(   ) Todas subseções atuam efetivamente 

(   ) Apenas algumas subseções atuam efetivamente. Quais? ________________ 

(   ) Nenhuma das Subseções atuam efetivamente 

 

11- Existe contribuição mútua entre a PM/2 e os P/2 das Unidades Operacionais (Batalhões e 

Companhias Independentes), isto é, há intercâmbio de informações entre estes Órgãos de 

Inteligência?  

(   ) Sim, há cooperação mútua 

(   ) Não há cooperação mútua 

(   ) Há pouca cooperação mútua 
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12- Qual a importância de se implantar o Sistema de Inteligência da PMMA (SIPOM)? 

(   ) É essencial 

(   ) É importante 

(   ) É indiferente 

 

13- Quanto ao processo, implantando apenas o SIPOM e não alterando o órgão central de 

Inteligência da PM, isto é, a 2ª Seção do EMG permanecendo com a mesma estrutura 

funcional, pergunta-se, o supramencionado Sistema (SIPOM) conseguiria atingir o seu 

objetivo? 

(   ) Sim, conseguiria atingir os objetivos esperados  

(   ) Não conseguiria atingir os objetivos esperados 

(   ) Atingiria parcialmente os objetivos esperados  
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ANEXO – Extrato do Projeto de Diretoria de Inteligência da PMMA. 

 

PROJETO DE CRIAÇÃO DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA 

POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto de Criação da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do 

Maranhão apresentado ao Estado Maior da Polícia Militar do Maranhão, como requisito 

parcial para elaboração de Projeto de Lei para criação da Diretoria de Inteligência supra.  

 

 

José Ribamar Araújo Vilas Bôas – Ten Cel QOPM 

Ismael Costa Coelho - Cap QOAPM  

Ataliba Ricelle Sodré de Sousa – 1º Ten QOPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Luís – MA 

2011 
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5. PROPOSTA 
 
PROPONHO, ainda, SMJ, a criação de 01 (um) cargo de Coronel QOPM Diretor da Diretoria de 

Inteligência; a função de Diretor Adjunto passa a ser acumulada pelo Tenente Coronel QOPM Chefe da PM/2, 
de 03 (três) cargos de Major QOPM sendo: 01 (um) chefe do Departamento de Inteligência; 01 (um) chefe do 
Departamento de Contra Inteligência e 01 (um) chefe do Departamento de Operações de Inteligência; a criação 
de 01 (um) cargo de Major QOAPM chefe do Departamento Administrativo; a criação 12 (doze) cargos de 
Capitão QOPM sendo: 02 (dois) assessores da Diretoria, 01 (um) para o cargo de Capitão QOPM chefe da 
Divisão de Análise Criminal e Perícia; 01 (um) chefe da Divisão de Informações Quantitativas, 01 (um) chefe da 
Divisão de Análise do Crime Organizado, 01 (um) chefe a Divisão Movimentos Sociais, 01 (um) chefe da Divisão 
de Comunicação e Fontes Abertas, 01 (um) chefe da Divisão de Segurança e Doutrina, 01 (um) chefe da Divisão 
de Assuntos Internos, 01 (um) chefe da Divisão de Admissão e Pesquisa Social, 01 (um) chefe da Divisão de 
Recrutamento e Treinamento, e 01 (um) chefe da Divisão de Busca; a criação de 04 (quatro) cargos de Capitão 
QOAPM, sendo: 01 (um) chefe da Divisão de Expediente e Arquivo, 01 (um) chefe da Divisão de Planejamento 
Administração e Finanças, 01 (um) chefe da Divisão de Material, Manutenção, Comunicação e Informática, 01 
(um) chefe da Divisão de Recursos Humanos e Instrução; a criação de um cargo de Capitão QOEPM para chefe 
da Divisão de Apoio e Meios Técnicos; a criação de 08 (oito) cargos de 1º Tenente QOPM, sendo: 01 (um) para 
o cargo de 1º Tenente QOPM da Secretaria da Assessoria da Diretoria; 01 (um) para a Divisão de Análise 
Criminal e Perícia, 01 (um) para a Divisão de Segurança e Doutrina, 01 (um) para a Divisão de Assuntos 
Internos, 01 (um) para a Divisão de Admissão e Pesquisa Social, 01 (um) da Divisão de Recrutamento e 
Treinamento, 01 (um) para a Divisão de Busca; a criação de 03 (três) cargos de 1º Tenente QOAPM sendo: 01 
(uma) para a Divisão de Expediente e Arquivo, 01 (uma) para a Divisão de Material, Manutenção, Comunicação 
e Informática; 01 (um) da Divisão de RH e Instrução; a criação de 01 (um) cargos de 1º Tenente QOEPM para a 
Divisão de Apoio e Meios Técnicos; a criação de 04 (quatro) cargos de 2º Tenente QOPM sendo: 01 (um) para 
a Divisão de Informações Quantitativas, 01 (um) para Divisão Análise do Crime Organizado, 01 (uma) da Divisão 
de Análise de Movimentos Sociais, e 01 (um) da Divisão de Comunicação e Fontes Abertas; a criação de 03 
(três) cargos de 2º Tenente QOAPM, sendo: 01 (um) da Divisão de Planejamento Administração e Finanças, 01 
(um) da Divisão de Material, Manutenção, Comunicação e Informática, 01 (um) da Divisão de Recursos 
Humanos e Instrução; a criação de 01 (um) cargo de 2º Tenente QOEPM para a Divisão de Apoio e Meios 
Técnicos; a criação de 11 (onze) cargos de Subtenente Combatente sendo: 01 (um) para a Secretaria da 
Assessoria da Diretoria; 01 (um) da Divisão de Expediente e Arquivo; 01 (um) da Divisão de Planejamento 
Administração e Finanças, 01 (um) da Divisão de Recursos Humanos e Instrução; 01 (um) da Divisão de 
Informações Quantitativas, 01 (um) da Divisão de Comunicação e Fontes Abertas, 01 (um) da Divisão de 
Segurança e Doutrina, 01 (um) da Divisão de Assuntos Internos, 01 (um) da Divisão de Recrutamento e 
Treinamento, e 02 (dois) da Divisão de Busca; a criação de 04 (quatro) cargos de Subtenentes Especialistas 
sendo: 02 (dois) para Divisão de Material Manutenção, Comunicação e Informática, e 02 (um) da Divisão de 
Apoio e Meios Técnicos; a criação de 15 (quinze) cargos de 1º Sargentos Combatente, para a Diretoria de 
Inteligência, sendo: 01 (um) para Divisão de Expediente e Arquivo, 01 (um) para Divisão de Planejamento 
Administração e Finanças, 01 (um) para a Divisão de Recursos Humanos e Instrução, 02 (dois) para Divisão de 
Análise Criminal e Perícia; 01 (um) para a Divisão de Informações Quantitativas, 01 (um) para a Divisão 
Comunicação e Fontes Abertas, 01 (um) para a Divisão de Segurança e Doutrina, 01 (um) para Divisão de 
Assuntos Internos, 01 (um) para a Divisão de Ligação, Recrutamento e Treinamento, e 05 (cinco) para a Divisão 
de Busca; a criação de 03 (três) cargos de 1º Sargento Especialista para a Diretoria de Inteligência, sendo: 02 
(dois) para a Divisão de Material Manutenção, Comunicação e Informática; e 01 (um) para a Divisão de Apoio e 
Meios Técnicos; a criação de 21 (vinte e um) cargos de 2º Sargento Combatente, sendo: 01 (um) para 
Assessoria da Diretoria, 01 (um) para a Divisão de Expediente e Arquivo, 01 (um) para a Divisão de 
Planejamento Administração e Finanças, 01 (um) para a Divisão de Material Manutenção, Comunicação e 
Informática, 01 (um) para a Divisão de Recursos Humanos e Instrução 01 (um) para a Divisão de Análise 
Criminal e Perícia, 01 (um) para a Divisão de Informações Quantitativas, 01 (um) para a Divisão de Análise do 
Crime Organizado, 01 (um) para a Divisão de Análise de Movimentos Sociais, 01 (um) para a Divisão de 
Comunicação e Fontes Abertas, 01 (um) para a Divisão de Segurança e Doutrina, 01 (um) para a Divisão de 
Assuntos Internos,01 (um) para a Divisão de Admissão e Pesquisa Social, 01 (um) para a Divisão de Ligação, 
Recrutamento e Treinamento, 07 (sete) para a Divisão de Busca; a criação de 03 (três) cargos de 2º Sargento 
Especialista, sendo: 02 (dois) para a Divisão de Material Manutenção, Comunicação e Informática, 01 (um) para 
a Divisão de Apoio e Meios Técnicos; a criação de 23 (vinte e três) cargos de 3º Sargento Combatente, sendo: 
01 (um) para a Assessoria da Diretoria, 01 (um) para a Divisão de Expediente e Arquivo, 02 (dois) para Divisão 
de Planejamento Administração e Finanças, 01 (um) para a Divisão de Material Manutenção, Comunicação e 
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Informática; 01 (um) para a Divisão de Análise e Perícia, 01 (um) para a Divisão de Informações Quantitativas, 
01 (um) para a Divisão de Análise do Crime Organizado, 02 (dois) para a Divisão de Análise de Movimentos 
Sociais, 01 (um) para a Divisão de Comunicação e Fontes Abertas; 02 (dois) para a Divisão de Segurança e 
Doutrina, 01 (um) para a Divisão de Admissão e Pesquisa Social, 01 (um) para a Divisão de Ligação, 
Recrutamento e Treinamento, 08 (oito) para a Divisão de Busca; a criação de 02 (dois) cargos de 3º Sargento 
Especialista, sendo: 01 (um) para a Divisão de Material Manutenção, Comunicação e Informática e 01 (um) 
para a Divisão de Apoio e Meios Técnicos; a criação de 27 (vinte e sete) cargos de Cabo Combatente sendo: 01 
(um) para a Assessoria da Diretoria, 01 (um) para Divisão de Expediente e Arquivo, 02 (dois) para a Divisão de 
Administração Planejamento e Finanças, 01 (um) para a Divisão de Recursos Humanos e Instrução, 01 (um) 
para a Divisão de Análise Criminal e Perícia, 01 (um) para a Divisão de Informações Quantitativas, 10 (dez) para 
a Divisão de Comunicação e Fontes Abertas, 01 (um) para a Divisão de Admissão e Pesquisa Social, e 09 (nove) 
para a Divisão de Busca; a criação de 12 (doze) cargos de Cabos Sargento Especialista, para Diretoria de 
Inteligência, sendo: 07 (sete) para a Divisão de Material, Manutenção, Comunicação e Informática, 05 (cinco) 
para a Divisão de Apoio e Meios Técnicos; a criação de 22 (vinte e dois) cargos de Soldado Combatente sendo: 
02 (dois) para a Assessoria da Diretoria, 02 (dois) para a Divisão de Expediente e Arquivo, 02 (dois) para a 
Divisão de Planejamento Administração e Finanças, 02 (dois) para a Divisão de Comunicação e Fontes Abertas; 
01 (um) para a Divisão de Recursos Humanos e Instrução, 01 (um) para a Divisão de Admissão e Pesquisa Social, 
e 12 (doze) para a Divisão de Busca. 

 
6. ATRIBUIÇÕES DA DIETORIA, DEPARTAMENTOS E RESPECTIVAS DIVISÕES. 
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
Planejar executar e prover meios para o desenvolvimento das atividades das diretorias e seus 

departamentos referente a material, recursos humanos, equipamentos, transporte e recursos financeiros. 
1.1 – Divisão de Expediente e Arquivo 
Tem as atribuições de assumir as funções da Subseção de Apoio Administrativo da PM/2 tais como: 

controle de pessoal, documentação, arquivo e confecção de Boletins Reservados. 
1.2 - Divisão de Planejamento Administração e Finanças 
Tem a atribuição de elaborar Planos anuais de operações de inteligência, executar planos e prover 

recursos financeiros para o desenvolvimento das atividades de inteligência. 
1.3 - Divisão de Material, Manutenção, Comunicação e Informática 
Centralizar as atividades de criptografia, incluindo organização e mudança periódica dos sistemas 

criptográficos da PMMA; criptografia dos conhecimentos transmitidos pela Diretoria, conduzir a execução, no 
âmbito da PMMA, do plano de contra-inteligência e prover o desenvolvimento e do sistema de comunicação 
do SIPOM. 

Prover meios de controle e manutenção dos meios de transportes (viaturas), comunicação (rádio 
comunicação) e telefonia. 

1.4 - Divisão de Recursos Humanos e Instrução 
Prover a administração dos recursos humanos da Diretoria, Planejar cursos, seminários, e reuniões 

periódicas, visando capacitar e treinar e adequar o pessoal à doutrina de inteligência.  
 
2 - DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA 
Planejar examinar, analisar, integrar e interpretar os dados conhecidos visando a produção de 

conhecimentos visando atender as necessidades do Estado através do Comando Geral, difundindo as difundir 
conhecimentos segundo o princípio da oportunidade para o usuário interessado; 

Estabelecer e assegurar os necessários entendimentos e ligações com a Comunidade de Inteligência, 
visando particularmente o intercâmbio de conhecimentos; 

Produzir documentos de inteligência que interessem ou possam vir a interessar às missões legais da 
Corporação com a finalidade de auxiliar nas decisões do Comandante Geral e/ou orientar os trabalhos nas 
diversas Unidades Operacionais. 

2.1 – Divisão de Análise, Criminal e Perícia 
Executar trabalhos periciais, visando a produção de conhecimentos para assessorar tomadas de 

decisões e/ou auxiliar autoridades a solucionar crimes que permeia a sociedade. 
2.2 - Divisão de Informações Quantitativas 
Manter atualizada as cartas de situação da Defesa Pública, Defesa Interna e Defesa Civil, identificando 

as áreas de incidência de crimes e contravenções, perturbação da ordem pública ou a sua iminência e daquelas 
com a possibilidade de ocorrer calamidades públicas. 
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Produzir Boletim Informativo de Segurança Pública (BISP) sobre ocorrências não solucionadas. Prover 
dados quantitativos sobre crimes, mapear área de tráfico de drogas e do crime organizado em todo o Estado. 

Produzir relatórios quantitativos sobre pessoal interno, mortos, feridos de folga e serviço. 
2.3 - Divisão de Comunicação e Fontes Abertas: 
Proceder a transmissão e recebimento de dados entre todos os membros do SIPOM e os demais 

órgãos de inteligência que compõe o sistemas estadual e federal de inteligência.  
Acompanhar a programação de fontes abertas e produzir conhecimentos de interesse da segurança 

publica em rádios, jornais televisão e Rede Mundial de Computadores (Internet). 
Acessar banco de dados (criminal/SIGO/INFOSEG/DETRAN/lista telefônica, dentre outros) no sentido 

de subsidiar as equipes de busca no campo em operação. 
Produzir relatórios (Clipping) diários para assessoramento das autoridades nas suas tomadas de 

decisões. 
2.4 – Divisão de Análise do Crime Organizado 
Produzir conhecimentos sobre a atuação e ramificações do crime organizado no Estado do Maranhão 

identificando suas lideranças, módus operandi, armamento e logística. 
Manter intercâmbio com outros órgãos de inteligência no sentido unificar bancos de dados de formar 

conhecer e prevenir a atuação das quadrilhas organizadas com atuação no Estado e além fronteiras. 
2.5 – Divisão de Análise de Movimentos Sociais 
Tem a atribuição de produzir acompanhar e produzir conhecimentos movimentos sociais com vistas a 

prevenir possíveis atentados contra a ordem publica, bem como: radicalização de movimentos paredistas que 
tenha a intenção de invadir prédios e depredar prédios públicos, depredar e queimar transportes públicos, 
ameaçar e perturbar a coletividade em detrimento da ordem pública, do estado e da sociedade. 

 
3 - DEPARTAMENTOS DE CONTRA INTELIGENCIA 
Elaborar o plano de contra-inteligência, coordenar as operações de contra-inteligência, aplicar 

doutrinas e normas de segurança orgânica, recursos humanos e informática. 
3.1 – Divisão de Segurança e Doutrina 
Tem as atribuições em prover a Segurança Orgânica: Pessoal, Material, Patrimonial e da Informática, 

assim como difundir a Doutrina de Segurança Orgânica no âmbito de toda a Polícia Militar. Acompanhar o 
desenvolvimento da Justiça e  Disciplina desenvolver a contra-inteligências em todo o SIPOM. 

3.2 - Divisão de Assuntos Internos 
Com atribuições de produzir conhecimentos para atender a solicitações do Comando da corporação e 

de órgãos corregedores e de direitos humanos sobre Desvio de Conduta, Entidades Representativas de policiais 
militares e desenvolvimento de políticas sociais policiais militares. 

3.3 – Divisões de Admissão e Pesquisa Social 
Tem as atribuições de produzir conhecimentos visando atender as necessidades da Corporação na 

admissão de pessoal, assim como no campo das organizações concorrentes e similares, no campo da atuação 
política e social na Policia Militar. 

 
4 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES 
Tem a missão de planejar, coordenar e executar as operações de inteligência no âmbito estadual e 

cooperar nas missões com os demais órgãos de inteligência coirmãos em operações integradas dentro ou fora 
do estado. 

4.1 - Divisão de Ligação Recrutamento e Treinamento 
Manter ligações técnicas operacionais de inteligência com órgãos do Sistema de Inteligência da 

Segurança Pública do Estado, da Polícia Militar, entidades civis da sociedade e com a comunidade com vistas a 
facilitar a execução das operações de inteligência de Segurança Pública. Recrutar pessoas com potenciais, 
visando obter dados não disponíveis para subsidiar operações e a produção de conhecimentos. Adquiri 
recursos para manutenção de fontes externas e controle. 

4.2 - Divisão de Busca 
Desenvolver atividades com vistas à capacitar os agentes operacionais, planejar e executar operações 

de inteligência visando a colher dados não disponíveis  para a produção de conhecimentos objetivando 
subsidiar as ações das unidade operacionais no combate à criminalidade. 

4.3 - Divisão de Apoio e Meios Técnicos 
Dispor de pessoal técnico capacitado para prover meios técnicos e eletrônicos no apoio ao 

desenvolvimento das operações de inteligência. 
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ANEXO I 

ORGANOGRAMA DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA PM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA 

DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA - 

PMMA 
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ANEXO III 

QUADRO QUANTITATIVO DA DIRETORIA DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA 

 

ORD POSTO/GRADUAÇÃO QUANTIDADE 

01 Coronel QOPM 1 

02 Tenente Coronel QOPM „(1) 

03 Major QOPM 3 

04 Major QOAPM 1 

05 Capitão QOPM 12 

06 Capitão QOAPM 4 

07 Capitão QOEPM 1 

08 1º Tenente QOPM 8 

09 1º Tenente QOAPM 3 

10 1º Tenente QOEPM 1 

11 2º Tenente QOPM 4 

12 2º Tenente QOAPM 3 

13 2º Tenente QOEPM 1 

14 Subtenente QPPM-0 11 

15 Subtenente Especialista 4 

16 1º Sargento QPPM-0 15 

17 1º Sargento Especialista 3 

18 2º Sargento QPPM-0 21 

19 2º Sargento Especialista 3 

20 3º Sargento QPPM-0 23 

21 3º Sargento Especialista 2 

22 Cabo QPPM-0 27 

23 Cabo Especialista 12 

24 Soldado QPPM-0 22 

Total 185 
„(1) Cargo acumulado pelo Chefe da 2ª Seção/EMG 

 

 

 

 

 


