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RESUMO

Este  trabalho  trata  do  dimensionamento  do  efetivo  para  a  realização  da  atividade  de
Fiscalização de Produtos Controlados (FPC) no 31º Batalhão de Infantaria Motorizado (31º BI
Mtz), localizado no município de Campina Grande-PB. Tal abordagem se faz necessária tendo
em vista que, assim como todas as Organizações Militares do Exército Brasileiro, o 31º BI Mtz
possui um Quadro de Cargos Previstos (QCP) que define os efetivos e cargos para todo o seu
pessoal. Porém, apesar da responsabilidade atribuída por lei ao Exército Brasileiro para atuar na
FPC, o QCP do 31º BI Mtz não contempla nenhum cargo para o Serviço de Fiscalização de
Produtos Controlados (SFPC). Diante disto, o objetivo deste trabalho é levantar o quantitativo de
efetivo necessário para que o 31º BI Mtz possa desenvolver satisfatoriamente suas atividades de
FPC.  Este  intento  será  conseguido  a  partir  de  pesquisa  documental  e  de  estudo  de  campo
envolvendo os militares que estão ou estiveram envolvidos com a FPC no 31º BI Mtz. O estudo
evidenciou a necessidade de aumentar o efetivo de militares para atender à demanda da FPC no
âmbito do 31º BI Mtz, de forma a cumprir as determinações impostas pela legislação atinente ao
assunto, bem como as recomendações dos escalões superiores.
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Conforme  aponta  o  Decreto  nº  3.665,  de  20  de  novembro  de  2000,  que  instituiu  o

Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados (R-105), a Fiscalização de Produtos

Controlados – FPC – é o conjunto de atividades relacionadas aos materiais que, devido ao seu

poder  de  destruição  ou  outra  propriedade,  devam  ter  seu  uso  restrito  a  pessoas  legalmente

habilitadas, de modo a garantir a segurança social e militar do país (BRASIL, 2000).

O Decreto nº 3.665, de 20 de novembro de 2000, ainda prevê que também é atribuição do

Exército Brasileiro a Fiscalização de Produtos Controlados (BRASIL, 2000).

Para tanto, a FPC é desenvolvida pelo Exército Brasileiro (EB), por intermédio de suas

Organizações Militares (OM) em todo o território nacional e a partir do emprego de seus recursos

humanos:  Oficiais,  Subtenentes,  Sargentos,  Cabos  e  Soldados  de  diferentes  formações  e

especializações, haja vista não existir uma habilitação específica para a FPC.

Cabe ressaltar, no entanto, que não há, no Quadro de Cargos Previstos (QCP) de muitas

Organizações Militares (OM), a dotação de pessoal para o Serviço de Fiscalização de Produtos

Controlados (SFPC). Desse modo, as OM acabam por empregar militares designados para outros

cargos para realizarem a atividade de FPC. E isto é o que ocorre com o 31º BI Mtz, situado em

Campina Grande-PB, que é responsável por uma área de 39 municípios do estado da Paraíba.

Posto isto, o objetivo deste estudo é levantar a quantidade de efetivo necessário para o 31º

BI Mtz cumprir as atividades referentes à FPC, de acordo com o que prescreve a legislação e

conforme recomendações dos Escalões Superiores, sem prejuízo das demais atribuições impostas

à Unidade.

Como objetivos secundários deste estudo apresentam-se: levantar quais são as atividades

envolvidas na FPC no 31º BI Mtz; identificar a demanda (diária, semanal e mensal) pelo SFPC;

quantificar o efetivo adequado de militares necessários para realizar as atividades de FPC no 31º

BI Mtz; e apontar os requisitos desejáveis para os militares que desempenharão esta atividade.

Para  tanto,  optou-se  pela  utilização de  pesquisa  documental,  entrevistas  e  observação

direta  envolvendo  os  militares  que  trabalham ou  trabalharam no  Serviço  de  Fiscalização  de

Produtos Controlados (SFPC) do 31º BI Mtz.

Assim, espera-se que este estudo possa contribuir para uma adequada dotação de pessoal

nos QCP das diversas OM do EB, particularmente no 31º BI Mtz, no que tange à previsão do

efetivo necessário para que as mesmas desempenhem satisfatoriamente as atividades de FPC.
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Por fim, ressalta-se que, embora seja uma condicionante importante, não é objetivo

deste  trabalho apontar  qual  será a melhor  forma para solucionar  o problema do aumento do

efetivo para atender às demandas de pessoal das atividades de FPC. O intento desta pesquisa

restringe-se a levantar o quantitativo de efetivo necessário para que o SFPC do 31º BI Mtz possa

desenvolver satisfatoriamente suas atividades.

2. A ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS

Conforme exposto anteriormente, a atividade de FPC é regulada pelo Decreto nº 3.665,

de  20  de  novembro  de  2000,  que  instituiu  o  Regulamento  para  a  Fiscalização  de  Produtos

Controlados (R-105). Este regulamento estabelece a responsabilidade do Exército sobre a FPC da

seguinte forma:

 Art. 1o Este Regulamento tem por finalidade estabelecer as normas necessárias para a
correta  fiscalização  das  atividades  exercidas  por  pessoas  físicas  e  jurídicas,  que
envolvam produtos controlados pelo Exército. 
Parágrafo  único.  Dentre  as  atividades  a  que  se  refere  este  artigo  destacam-se  a
fabricação,  a  recuperação,  a  manutenção,  a  utilização  industrial,  o  manuseio,  o  uso
esportivo, o colecionamento, a exportação, a importação, o desembaraço alfandegário, o
armazenamento, o comércio e o tráfego dos produtos relacionados no Anexo I a este
Regulamento. (BRASIL, 2000, p.1).

O  mesmo  regulamento,  no  Inciso  LXIX  do  Art.  3º  dá  a  seguinte  definição  para

Produtos Controlados:

LXIX  -  produto  controlado  pelo  Exército:  produto  que,  devido  ao  seu  poder  de
destruição ou outra propriedade, deva ter seu uso restrito a pessoas físicas e jurídicas
legalmente  habilitadas,  capacitadas  técnica,  moral  e  psicologicamente,  de  modo  a
garantir a segurança social e militar do país. (BRASIL, 2000, p.10).

São exemplos de produtos controlados pelo EB os explosivos, quaisquer substâncias

químicas possíveis de serem utilizadas na fabricação de explosivos, armas,  munições,  coletes

balísticos e veículos blindados.

O EB, por sua vez, criou o Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados (SisFPC),

com a finalidade de regular, controlar e coordenar a FPC no âmbito da Força Terrestre. O Plano

de Gestão do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados 2017/2018, atribui, no âmbito do
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EB, a responsabilidade pela supervisão do SisFPC ao Comando Logístico (COLOG), por meio da

sua Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC) (BRASIL, 2017a).

Para  fins  de administração e  logística,  o  EB divide  o território brasileiro em doze

Regiões Militares. Os Comandantes das Regiões Militares exercem, também, papel intermediário

entre  a  DFPC  e  as  Organizações  Militares,  que  realizam  a  FPC  em  suas  áreas  de

responsabilidade.

Ainda no referido  Plano de Gestão,  há  um diagnóstico  estratégico  do SisFPC que

identifica as principais vulnerabilidades do sistema. Entre os fatores levantados estão a falta de

treinamento e capacitação e a escassez de pessoal (BRASIL, 2017a). Este diagnóstico é válido

para o EB como um todo, em todas as suas OM.

A DFPC,  alinhada  com a  mentalidade  de  gestão  do  EB,  com  foco  na  excelência

gerencial e no atendimento ao cliente, publicou em sua página na internet, no ano de 2016, uma

diretriz  intitulada:  Uma  Nova  Governança  para  o  Sistema  de  Fiscalização  de  Produtos

Controlados. Nesta diretriz fica clara a intenção de ampliar a dotação em pessoal no Sistema e o

incremento de sua capacitação (BRASIL, 2016). 

Entretanto, este intento esbarra numa questão maior: a restrição ao aumento de efetivo.

Cabe destacar que o efetivo do EB é definido anualmente por decreto (BRASIL, 1983). Portanto,

somente por meio deste decreto é que se pode aumentar o número de militares da Força Terrestre.

Contudo,  em  relação  ao  aumento  de  efetivo,  considerando  a  atual  conjuntura

econômica do país, na qual há a necessidade do enxugamento da máquina pública e a redução dos

gastos públicos, parece ser injustificável propor aumento do efetivo do EB, apesar da redução da

proporção do número de militares em relação à população brasileira. Segundo dados do Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população brasileira cresceu mais de 36% desde o

ano de 1991 (IBGE, 2017). De acordo com os decretos que fixam o efetivo do Exército Brasileiro

para os anos de 1992 (BRASIL, 1991) e 2017 (BRASIL, 2017c), no mesmo período, o número de

integrantes da Força Terrestre aumentou pouco mais de 16%.

3. MODELOS PARA O DIMENSIONAMENTO DA MÃO DE OBRA
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Para dimensionar a mão de obra necessária para realizar as atividades de FPC no 31º

BI Mtz,  foi  utilizado como base de  cálculo  o modelo  preconizado por  Agostinho (2015).  O

referido modelo leva em consideração o tempo gasto para realizar cada atividade e o número de

horas de expediente que cada trabalhador cumpre, inclusive considerando o tempo gasto com

necessidades fisiológicas. 

Todo trabalhador precisa de um tempo para atender às suas necessidades fisiológicas e
também para repor o líquido, elemento essencial para o corpo humano. O tempo para
esse tipo de tolerância pode ser encontrado por meio de um levantamento contínuo ou
por amostragem do trabalho. (AGOSTINHO, 2015, p. 61).

O modelo de cálculo adotado considera ainda as férias dos trabalhadores na contagem

do tempo disponível  para  o  trabalho.  “Na determinação da mão de obra,  cada  empresa  tem

algumas  considerações  sobre  a  quantidade  encontrada.  Em  muitos  casos  são  acrescentados

percentuais para cobrir as férias – em geral usa-se 1/12 = 8,33%.” (AGOSTINHO, 2015, p. 83).

Posto isto, no próximo item, a caracterização da pesquisa será apresentada.

4. MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA

Considerando o objetivo deste estudo de levantar o quantitativo de efetivo necessário para

que o SFPC do 31º BI Mtz possa desenvolver satisfatoriamente suas atividades, a pergunta que

norteou a pesquisa foi: Qual a quantidade de efetivo necessária para que o 31º BI Mtz possa

desenvolver  satisfatoriamente  suas  atividades  de  Fiscalização  de  Produtos  Controlados?  Para

tanto,  optou-se  pela  realização  uma  pesquisa  aplicada,  quantitativa,  descritiva  e  baseada  em

observação direta e pesquisa documental. 

Quanto à natureza, foi uma pesquisa aplicada, pois procurou produzir conhecimentos para

aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos relacionados à atividade de FPC,

com objetivo de atender a interesses locais do 31º BI Mtz.

Quanto à abordagem, a pesquisa pode ser classificada como quantitativa, uma vez que

procurou quantificar o efetivo necessário para que o 31º BI Mtz possa cumprir adequadamente as

atividades de FPC em sua área de responsabilidade.
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Quanto  aos  objetivos,  a  pesquisa  foi  descritiva,  pois  o  processo  descritivo  visou  à

identificação, registro e análise das atividades de FPC, bem como as características, fatores ou

variáveis  que  se  relacionam  com  o  emprego  dos  Recursos  Humanos  do  31º  BI  Mtz  neste

contexto.

Quanto aos procedimentos, este trabalho baseou-se em uma pesquisa documental, tendo

em vista o aspecto bastante específico do tema, que se restringe a uma atividade profissional,

regulada por decretos atinentes ao tema e adotados pelo EB. 

Além disto, a pesquisa também procurou se utilizar da observação direta e de entrevistas

com militares do 31º BI Mtz envolvidos com a atividade de FPC. Desta forma, foi também uma

pesquisa de campo.

As entrevistas foram realizadas por meio de aplicação de um formulário (Apêndice I) com

perguntas a respeito das atividades desenvolvidas pelos militares do 31º BI Mtz que estão ou

estiveram envolvidos na FPC. Procurou-se levantar, além das atividades realizadas, se o efetivo

do SFPC era suficiente para a demanda, se os mesmos desempenhavam outras atividades além da

FPC  e  se  possuíam  capacitação  específica  para  a  referida  atividade.  Foram  entrevistados  7

militares no mês de setembro de 2017.

A análise dos dados foi feita com base em interpretação dos documentos, das entrevistas e

da observação direta de militares envolvidos com a atividade de FPC no 31º BI Mtz.

O modelo adotado para o dimensionamento da mão de obra e da capacidade de produção

foi o de Agostinho (2015). 

Realizada a caracterização da pesquisa, no próximo item, será apresentada de que maneira

a FPC é realizada pelo 31º BI Mtz, de acordo com suas demandas e necessidades específicas,

bem como a forma com que aquele Batalhão emprega seus Recursos Humanos nesta atividade.

5.  O  31º  BATALHÃO  DE  INFANTARIA  MOTORIZADO  NA  ATIVIDADE  DE

FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS

O 31º BI Mtz, situado em Campina Grande-PB, é uma Unidade do Exército Brasileiro

com efetivo atual de 390 militares e que tem como atribuição,  de acordo com o art.  142 da

Constituição Federal, como parte das Forças Armadas, destinar-se à defesa da Pátria, à garantia
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dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem (BRASIL,

1988). 

Neste contexto, o 31º BI Mtz é responsável por uma área de 39 municípios do estado da

Paraíba.

O quadro a seguir lista os municípios sob a responsabilidade do 31º BI Mtz para fins de

FPC:

Quadro 01 - Municípios sob a responsabilidade do 31º BI Mtz para fins de FPC

ALAGOA GRANDE CONGO QUEIMADAS

ALCANTIL COXIXOLA RIACHO DE SANTO ANTONIO

AMPARO FAGUNDES SANTO ANDRÉ

ASSUNÇÃO GURJÃO SÃO DOMINGOS DO CARIRI

BARRA DE SANTANA LAGOA SECA SÃO JOÃO DO CARIRI

BARRA DE SÃO MIGUEL LIVRAMENTO SÃO JOÃO DO TIGRE

BOA VISTA MASSARANDUBA SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS

BOQUEIRÃO MATINHAS SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO

CABACEIRAS MONTEIRO SERRA BRANCA

CAMALAÚ OURO VELHO SERRA REDONDA

CAMPINA GRANDE PARARI SUMÉ

CARAÚBAS PRATA TAPEROÁ

CATURITÉ PUXINANÃ ZABELÊ
Fonte: dados da pesquisa (2017).

O Comando da 7ª Região Militar, sediado em Recife-PE, é o escalão superior do 31º BI

Mtz para fins de FPC. Dessa forma, o Comandante da 7ª Região Militar orientou, em março de

2017, que as equipes do SFPC nas suas OM subordinadas fossem compostas por, no mínimo, 3

(três) militares, dos quais 2 (dois) deveriam exercer atividades exclusivas de FPC, ao passo que o

terceiro militar poderia exercer outra atividade, desde que fosse empregado com prioridade no

SFPC (BRASIL, 2017b).

As  principais  atividades  desenvolvidas  pelo  SFPC  do  31º  BI  Mtz  são  as  seguintes:

Concessão, apostilamento, revalidação, cancelamento e fornecimento de 2ª via de Certificado de

Registro (CR) para pessoa jurídica; Vistorias para atividades de Colecionamento, Tiro desportivo

e Caça (CAC); Autorização para aquisição de produtos controlados; Concessão de Certificado de

Registro de Arma de Fogo (CRAF); apostilamento, alteração de endereço, transferência, inclusão

e  exclusão de arma do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA) por inclusão no

Sistema Nacional de Armas (SINARM); e Fornecimento de Guia de tráfego para pessoas físicas. 

http://www.2rm.eb.mil.br/sfpc/novo/index.php/component/content/article/77-pessoa-fisica/81-aquisicaoprodutoscontroladosindustria
http://www.3rm.eb.mil.br/index.php?option=com_content&view=article&id=477&catid=2&Itemid=271
http://www.3rm.eb.mil.br/index.php?option=com_content&view=article&id=477&catid=2&Itemid=271
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Além  destas  atividades,  os  integrantes  do  SFPC  têm  outras  atividades  e  atribuições

inerentes  aos  demais  militares  da  OM,  como  por  exemplo,  participar  das  formaturas  e

solenidades,  realizar  o  Treinamento  Físico  Militar,  Serviços  de  Escala,  etc.  Estas  atividades

demandam  tempo  que  os  integrantes  do  SFPC  deixam  de  realizar  a  atividade  de  FPC

propriamente dita.

Percebe-se, portanto, que Unidade acaba por empregar militares designados para outros

cargos para realizarem a atividade de FPC, uma vez que não há no Quadro de Cargos Previsto

(QCP) do 31º BI Mtz a dotação de pessoal para o SFPC (BRASIL, 2015).

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE FPC E CÁLCULO DO DIMENSIONAMENTO

DA MÃO DE OBRA PARA SUA EXECUÇÃO

Para desenvolver  suas atividades,  o SFPC do 31º BI Mtz conta,  atualmente,  com três

militares,  sendo  um  2º  Tenente  (Chefe  da  seção),  um  1º  Sargento  (auxiliar)  e  um  Cabo

(protocolista), conforme pôde ser verificado nas entrevistas aplicadas aos militares que trabalham

ou trabalharam na FPC da OM. Em relação ao QCP da OM, cabe ressaltar que o Tenente Chefe

da seção ocupa o cargo de adjunto da seção de inteligência; o Sargento auxiliar do SFPC ocupa o

cargo de auxiliar,  também da seção de inteligência;  e  o  Cabo protocolista  ocupa o cargo de

Comandante  de  Esquadra  na  Companhia  de  Fuzileiros.  Há  que  se  registrar  que  o  Cabo

protocolista  tem apenas  a  função  de  receber  documentos,  não  exercendo  atividades  de  FPC

propriamente ditas. 

Para que fosse calculado o efetivo adequado às atividades de FPC da OM, foi necessário,

primeiramente, levantar a demanda, ou seja, a quantidade de serviço realizada pelo SFPC. Para

tanto,  foi  elaborada a seguinte tabela (Quadro 02) com a descrição das atividades, a duração

média e a frequência de cada atividade no ano de 2016, para se chegar ao número de horas

necessárias para atingir a produção prevista.

Quadro 02 – Atividades de FPC realizadas em 2016 e respectivas duração e frequência 

Atividade/serviço Duração média
(minutos)

Frequência
em 2016

Tempo total
gasto (minutos)
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Concessão de CR 60 56 3.360

Apostilamento de arma de fogo 40 37 1.480

Apostilamento de equipamento de recarga 40 02 80

Apostilamento de mudança de endereço 20 07 140

Aquisição de munição de insumos 60 27 1.620

Aquisição de equipamento de recarga 60 06 360

Cancelamento de CR 20 02 40

Revalidação de CR 40 06 240

Solicitação de porte de arma de fogo 60 06 360

Renovação de porte de arma de fogo 60 03 180

Correção de dados 20 03 60

Vistorias em Campina Grande (150 min x 3 militares) 450 50 22.500

Vistorias em outros municípios (270 min x 3 militares) 810 75 60.750

Verificação de origem de explosivos usados em ações
criminosas em Campina Grande

120 5 600

Verificação de origem de explosivos usados em ações
criminosas em outros municípios (240 min x 2

militares)

480 25 12.000

Estágios de Capacitação (todos com 3 dias de duração
no Comando da 7ª RM/Recife-PE) (1.920 min x 3

militares)

5760 5 28.880

Total 132.650 min ou
2.211 horas

Fonte:  dados da pesquisa (2017).

O tempo médio gasto para cada atividade foi medido por meio de observação direta do

trabalho dos integrantes do SFPC. Foi levado em consideração o tempo gasto com a conferência

da documentação a  montagem do processo e confecção do documento de remessa para a  7ª

Região Militar, quando era o caso. No caso das vistorias, também foi feita através de observação

direta  e  foi  levado  em  consideração  o  tempo  de  deslocamento  e  a  realização  da  vistoria

propriamente dita. Cabe ressaltar que as vistorias são realizadas por 3 militares.

Outra  demanda  do  SFPC  diz  respeito  à  necessidade  de  averiguação  da  origem  de

explosivos utilizados em ações criminosas. Somente no ano de 2016, na área de responsabilidade

do 31º BI Mtz, foram registradas 30 explosões de caixas eletrônicos. Quando ocorrem essas ações

criminosas,  o SFPC tem que se deslocar  até o local da explosão para fazer a verificação da

origem do explosivo, no intuito de identificar se o explosivo é proveniente de estabelecimentos

cadastrados  no  EB.  Quando  a  ação  ocorre  em  Campina  Grande,  apenas  um  militar  faz  a

verificação, porém, quando é fora deste município, dois militares realizam esta tarefa.
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No ano de 2016, como vem ocorrendo também em 2017, os integrantes do SFPC do 31º

BI Mtz participaram de várias jornadas de capacitação no Comando da 7ª Região Militar (Recife-

PE). Nessas jornadas de capacitação, são atualizados procedimentos e são conhecidas mudanças

ocorridas na legislação de FPC. Normalmente, essas atividades ocorrem de terça a quinta-feira.

Considerou-se  ainda  o  tempo  de  deslocamento  de  Campina  Grande-PB  para  Recife-PE  na

segunda-feira  à  tarde  e  o  retorno  na  sexta-feira  de  manhã.  Em  2016  foram  realizadas  5

capacitações. Em 2017, até o mês de setembro, haviam ocorrido 4 capacitações.

Para calcular quantas horas de expediente cada militar do 31º BI Mtz cumpre durante o

ano, foi computada a carga horária, conforme Quadro 03.

Quadro 03 – Quantidade de horas de expediente por militar por ano.

Expediente Seg a Qui
(descontando 0230h de

TFM/Formatura por dia e 1
dia de Sv de escala por

semana)

Expediente Sex
(descontando 1

hora de
Formatura)

Necessidades
fisiológicas e outras

interrupções

Total semanal Total anual (40
semanas,

descontando 12
semanas de

férias/feriados/ Op
PIPA)

05h30min diárias x 3 =
16h30min

3h - 1h 18h30min 740 horas

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Cabe ressaltar que o expediente do 31º BI Mtz tem o TFM diário, com 90 minutos de

duração, além das Formaturas diárias do Batalhão e das Subunidades, que duram, em média, 60

minutos. Considerou-se que o expediente tem 8 horas de duração de segunda a quinta-feira e 4

horas nas sextas-feiras.

Ainda,  os militares do 31º BI Mtz concorrem, em média,  a um serviço de escala por

semana e ao serviço de fiscalização da Operação Carro-Pipa (distribuição emergencial de água

potável no semi-árido nordestino) durante uma semana a cada dois meses, totalizando 6 semanas

por ano. Somando-se ao período de férias e feriados, cada militar do SFPC cumpre, efetivamente,

40 semanas de expediente na atividade de FPC.

Todos os militares entrevistados relataram que o efetivo atual do SFPC é insuficiente para

atender à demanda da atividade. Todos os entrevistados afirmaram que tinham que trabalhar no

intervalo do almoço, após o término do expediente e até em finais de semana para conseguir

cumprir todas as tarefas inerentes à atividade de FPC.
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Ademais,  sempre que há a  necessidade de empregar  3 militares  em alguma atividade

(vistorias, por exemplo), o SFPC recorre a militares de outras seções, tendo em vista a existência

de apenas 2 militares naquela Seção, além do protocolista. Esta prática pôde ser verificada por

meio das entrevistas aplicadas aos militares que trabalham ou trabalharam no SFPC da OM.

Do levantamento feito junto ao SFPC do 31º BI Mtz, chegou-se à soma de 2.211 horas de

trabalho necessárias para a realização de todas as atividades de FPC durante o ano de 2016.

Como cada militar do SFPC trabalha, efetivamente na atividade de FPC, cerca de 740 horas/ano,

conclui-se  que  seriam  necessários  2,99  militares  para  que  o  SFPC  pudesse  desempenhar

satisfatoriamente  suas  atribuições.  Como não é  possível  empregar  frações  de  um militar  em

qualquer função, conclui-se que o efetivo adequado ao SFPC do 31º BI Mtz, considerando sua

demanda atual, seria de 3 militares, além do Cabo protocolista. O efetivo que trabalha atualmente

no SFPC da OM é de apenas 2 militares, além do protocolista. Assim, trabalhando efetivamente

na atividade de FPC, o 31º BI Mtz conta com apenas 2 militares, sendo que o Chefe da Seção,

conforme relatado na sua entrevista, acumula a função com a de adjunto da Seção de Inteligência

da OM, ou seja, não é empregado exclusivamente na FPC.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Retomando o problema inicial, este trabalho se propôs a levantar o efetivo necessário para

que o 31º BI Mtz possa cumprir suas atribuições de FPC de acordo com a demanda imposta pela

legislação vigente e pelos seus escalões superiores. Tudo isto, tendo em vista que o atual QCP da

OM não contempla cargos para o SFPC, mas considerando que a FPC não pode deixar de ser

realizada, o que obriga o Batalhão a desviar militares de outras funções para este serviço.

Pode-se afirmar que, devido à carga de trabalho exigida atualmente do SFPC do 31º BI

Mtz, o efetivo adequado para a realização desta atividade é de, pelo menos, três (3) militares,

além do protocolista.  Além disso,  é desejável  que estes militares desempenhem suas funções

exclusivamente no SFPC, seguindo recomendações do Comando da 7ª Região Militar, escalão

superior do 31º BI Mtz no que se refere à FPC.
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Ainda, buscando atender às diretrizes da DFPC, no que diz respeito à necessidade de

aumento da dotação de pessoal e de sua capacitação, é interessante que os integrantes do SFPC

do 31º BI Mtz continuem participando das reuniões e instruções que a 7ª RM vem promovendo

nos últimos anos.  Para que isso possa ocorrer  sem prejuízo de outras  atividades,  reitera-se a

pertinência de que os militares que atuam na FPC não acumulem outros cargos.

Dessa forma, faz-se necessário alterar o QCP do 31º BI Mtz, prevendo um efetivo de, no

mínimo, três (3) militares, além do protocolista. Assim, o Batalhão terá as condições adequadas

para cumprir esta importante atribuição legal que é imposta ao EB, sem prejuízo de suas demais

atividades.

Este estudo exige um maior aprofundamento para que possa ser aplicado a outras OM do

EB, tendo em vista que ateve-se exclusivamente ao 31º BI Mtz. Possivelmente, outras OM vivem

problemas  semelhantes  ao  31º  BI  Mtz,  porém,  com  diferentes  necessidades  decorrentes  de

diferentes demandas. Até mesmo para o 31º BI Mtz, esta necessidade deve ser revista de tempos

em tempos, caso haja mudanças no volume de trabalho relacionado com a FPC em sua área de

responsabilidade. 

THE USE OF HUMAN RESOURCES IN THE CONTROLLED PRODUCTS

INSPECTION ACTIVITY AT THE 31ST MOTORIZED INFANTRY BATTALION,

CAMPINA GRANDE-PB
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ABSTRACT

This work deals with the use of Human Resources in the Controlled Products Inspection (FPC)
activity in the 31st Motorized Infantry Battalion (31º BI Mtz), located in the city of Campina
Grande-PB. Such an approach is necessary since, like all Military Organizations of the Brazilian
Army,  the 31st  BI Mtz has an Expected Charge Chart  (QCP) that  defines the personnel and
positions  for  all  its  personnel.  However,  despite  the  responsibility  attributed  by  law  to  the
Brazilian Army to act in the FPC, the QCP of the 31st BI Mtz does not include any position for
the Controlled Products Inspection Service. The objective of this work is to propose changes in
QCP of  that  Battalion  in  order  to  provide  its  Controlled  Products  Inspection  Service  with
adequate personnel to carry out said activity. This attempt will be achieved through bibliographic
review, documentary research, direct observation and interviews with military personnel who are
or have been involved with FPC in the 31st BI Mtz. The research sought to identify the activities
involved in the FPC in the 31st BI Mtz and to quantify the adequate military personnel necessary
to carry out these activities.  In this way, this work evidenced the need to increase a military
personnel to  meet  the demand of the FPC within that  Battalion in order to  comply with the
determinations imposed by the legislation related to the subject, as well as the recommendations
of the upper echelons.

Keywords: Motorized Infantry Battalion. Inspection of Controlled Products. Human Resources.
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EMPREGO DOS RECURSOS HUMANOS NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE
PRODUTOS CONTROLADOS NO 31º BI MTZ

O presente questionário tem por finalidade levantar informações a respeito do pessoal
empregado nas atividades de FPC no 31º BI Mtz. 

A presente pesquisa faz parte do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do TC Marco
Alexandre Lisbôa para o Curso de Gestão e Assessoramento de Estado-Maior (CGAEM).

1) O senhor participa, ou já participou, de atividades de FPC no 31º BI Mtz? Caso positivo, cite
quais foram estas atividades, descrevendo a duração e o local da realização das mesmas.

2) Caso tenha respondido afirmativamente à 1ª questão, o senhor considera que estas atividades
exigem algum tipo de capacitação ou conhecimento de legislação específica? Caso positivo, o
senhor possui esta capacitação ou conhecimento? De que forma foi capacitado ou adquiriu este
conhecimento?

3) Qual cargo o senhor ocupa, ou ocupava, no QCP do 31º BI Mtz à época em que participou das
atividades de FPC?

4) O senhor desempenha, ou já desempenhou, outras funções cumulativamente com as atividades
de FPC no 31º BI Mtz?

5) O senhor considera que a atividade de FPC deve exigir dedicação exclusiva dos militares nela
envolvidos? Por quê?

6) Considerando a quantidade de tarefas exigidas dos militares envolvidos na FPC no 31º BI Mtz,
qual  o  número de militares,  por  postos e graduações  o senhor julga adequado para que esta
atividade seja realizada efetivamente?

ANEXO I
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