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RESUMO 
 

 

O estudo descreve a atuação Sistema de Inteligência do Exército (SIEx)  no 
enfrentamento às novas ameaças ao Estado Brasileiro, particularmente o 
narcotráfico transnacional e o terrorismo, sob uma perspectiva de integração dos 
países sul-americanos que possuem fronteira com o Brasil, no período de 11 de 
setembro de 2001 até os dias atuais. Foi analisada a legislação de inteligência e os 
seus pontos de contato com as normativas e interesses da defesa. Foi identificada a 
convergência entre Inteligência e Defesa, demonstrando as lacunas em relação ao 
enfrentamento ao narcotráfico e ao terrorismo em âmbito brasileiro. Por fim, trabalho 
discorreu sobre a necessidade da adequabilidade das capacidades de que dispõe a 
estrutura de Inteligência do Exército Brasileiro para produzir conhecimento preciso e 
oportuno com vistas à subsidiar o processo decisório que ampara o emprego de 
tropa, tanto na faixa de fronteira em missões subsidiárias,  quanto na prevenção e 
combate ao terrorismo. Tudo com objetivo de cooperar com a manutenção da 
soberania e da paz social em âmbito nacional. 

 
Palavras-chave: Sistemas de Inteligência. Defesa Nacional. Exército Brasileiro. 
Novas Ameaças. Narcotráfico Transnacional. Terrorismo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

 

The study describes the Army Intelligence System (AIS) in the face of new threats to 
the Brazilian State, particularly transnational drug trafficking and terrorism, from the 
perspective of integration of the South American countries bordering Brazil in the 
period of September 11, 2001 to the present day. The intelligence legislation and its 
points of contact with the norms and interests of the defense were analyzed. The 
convergence between Intelligence and Defense was identified, showing the gaps in 
relation to the confrontation of drug trafficking and terrorism in Brazil. Finally, the 
paper discussed the need for the adequacy of the capabilities of the Brazilian Army 
Intelligence structure to produce precise and timely knowledge with a view to 
subsidizing the decision making process that supports the use of troops, both in the 
border area in subsidiary missions , and in preventing and combating terrorism. All 
aiming to cooperate with the maintenance of sovereignty and social peace at the 
national level. 
 
Keywords: Intelligence Systems. National Defense. Brazilian Army. New Threats. 
Transnational Drug Trafficking. Terrorism. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

O Sistema de Inteligência do Exército (SIEx) é destinado ao assessoramento 

oportuno dos comandantes nos mais diversos níveis. Ele visa à identificação de 

oportunidades para a atuação da Instituição e à prevenção de ameaças à mesma.  

Nesse sentido, novas ameaças ganharam relevância após o colapso da União 

das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e o consequente término do período 

histórico de tensão bipolar conhecido como Guerra Fria. A evolução tecnológica 

modificou a relação espaço-tempo, ampliando o fluxo de informação, pessoas, 

mercadorias e capitais intensificando o processo de globalização iniciado no século 

XVI. 

 Tais ameaças passaram a limitar a soberania de Estados,  se tornando um 

desafio à atuação dos diversos sistemas de inteligência. Assim, atores não-estatais 

passaram a se destacar no cenário internacional. Com os atentados de 11 de 

setembro de 2001, tais fatos assumiram proporções inéditas. O crime organizado 

transnacional (tráfico de armas, drogas, pessoas, contrabando e descaminho, 

lavagem de dinheiro dentre outros), o terrorismo, os conflitos armados de baixa 

intensidade contra atores não-estatais além de questões ambientais são alguns 

exemplos dessas ameaças. 

A Política Nacional de Inteligência (PNI), fixada por meio do decreto 

presidencial nº 8.793, de 29 de junho de 2016, estabelece diretrizes, limites e 

parâmetros à atuação da Inteligência federal, desenvolvida pela Agência Brasileira 

de Inteligência (ABIN) e por todos os órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de 

Inteligência (SISBIN). Nesse contexto, o objetivo é orientar em alto nível a execução 

da atividade de Inteligência do país. (BRASIL, 2016)1 

WAHL (2017) questiona se o SISBIN e, especialmente, a ABIN terão estrutura 

e efetivo adequados para atuar em tantas “frentes” dado o rol amplo de ameaças 

apresentadas pela PNI .2 

                                                 
1 BRASIL. Presidência da República. Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Agência Brasileira 
de Inteligência (ABIN). Decreto Fixa a Política Nacional de Inteligência. Notícias, 12/07/2016. 
Disponível em: Disponível em: <http://www.abin.gov.br/decreto-fixa-a-politica-nacional-de-
inteligencia/>. Acesso em: 15 nov. 17 
2 WAHL, Bernardo; SILVA, Peterson.  Por que a Política Nacional de Inteligência (PNI) é 
importante?. Mundorama - Revista de Divulgação Científica em Relações Internacionais, Disponível 
em: <https://www.mundorama.net/?p=19478>. Acesso em 15 nov. 17 
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De forma análoga, “A Política Nacional de Defesa (PND) é o documento 

condicionante de mais alto nível do planejamento de ações destinadas à defesa 

nacional coordenadas pelo Ministério da Defesa.” A PND estabelece orientações em 

todas as esferas do Poder Nacional e está voltada para ameaças externas. Baseada 

na Constituição Federal de 1988, alinha-se à política externa brasileira. (BRASIL, 

2012)3 

Nesse sentido, a Estratégia Nacional de Defesa (END) prevê ações quanto à 

Inteligência de Defesa, Segurança Nacional, Operações Internacionais, Estabilidade 

Regional e Inserção Internacional com vistas à consecução dos Objetivos Nacionais 

de Defesa (OND) definidos pela PND. 

Cabe salientar que a grande extensão e permeabilidade da fronteira terrestre 

brasileira, com dez países da América do Sul, favorece o incremento de crimes 

transnacionais que podem contribuir para a instabilidade do entorno estratégico sul-

americano.  

Segundo a Doutrina Militar Terrestre (DMT)4, a complexidade geopolítica do 

país acarreta múltiplos cenários para emprego da F Ter, cuja missão é condicionada 

pelas dimensões continentais de um território caracterizado pela variedade de 

ambientes geográficos. Nesse contexto, cabe ao Exército o preparo da Força 

Terrestre (F Ter) para cumprir sua missão constitucional da defesa da Pátria e da 

garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Além disso, a F Ter deve 

cumprir as atribuições subsidiárias gerais previstas na legislação complementar, que 

são: cooperar com o desenvolvimento nacional e com a defesa Civil, bem como 

apoiar a política externa do País e participar de operações internacionais de paz e 

de ajuda humanitária. 

A F Ter tem como atribuições subsidiárias particulares, além das missões 

citadas: 

- realizar ações preventivas e repressivas na faixa de fronteira terrestre, 

contra delitos transfronteiriços e ambientais, isoladamente ou em coordenação com 

outros órgãos do Poder Executivo; e 

- cooperar com órgãos federais na repressão a delitos, no território nacional, 

com apoio logístico, de inteligência, de comunicações e de instrução. 

                                                 
3 BRASIL. Política Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa e Livro Branco de Defesa 
Nacional. Brasília. Decreto Legislativo nº 373, de 2013. 
 
4 Ministério da Defesa. Estado-Maior de Defesa. Doutrina Militar Terrestre. 1. ed. Brasília, DF. 2014. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Como o Sistema de Inteligência do Exército (SIEx) pode contribuir no 

enfrentamento às novas ameaças para o Estado Brasileiro, particularmente o 

narcotráfico e o terrorismo, sob uma perspectiva de integração dos países sul-

americanos que possuem fronteira com o Brasil, no período de 11 de setembro de 

2001 até os dias atuais? 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral  

O presente estudo integrou conceitos e informação científica relevante e 

atualizada, a fim de descrever a atuação do SIEx no enfrentamento às novas 

ameaças ao Estado Brasileiro, particularmente, no contexto da integração que 

ocorre no subcontinente Sul-Americano. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram 

formulados objetivos específicos, de forma a encadear logicamente o raciocínio 

descritivo apresentado. 

- Estudar as atuais e prováveis novas ameaças para o Estado Brasileiro, de 

2001 aos dias atuais; 

 - Estudar o SIEx destacando o seu papel na afirmação independente e 

proeminente, porém harmoniosa e conciliatória, do Brasil no entorno estratégico da 

América do Sul; e 

 - Estudar a legislação de inteligência e os seus pontos de contato com as 

normativas e interesses da defesa. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

  

O estudo descreveu o SIEx com base em documentação ostensiva. Na 

sequência, foi abordada a atuação do Sistema no enfrentamento ao narcotráfico e 

ao terrorismo, sob a perspectiva da integração dos países sul-americanos que 
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possuem fronteira com o Brasil, no período de 11 de setembro de 2001 até os dias 

atuais.  

Nesse contexto, foram abordadas as principais legislações nacionais sobre 

Inteligência e Defesa, bem como obras bibliográficas, acadêmicas e manuais. O 

trabalho identificou a convergência entre Inteligência e Defesa, demonstrando as 

lacunas em relação ao enfrentamento ao narcotráfico e ao terrorismo em âmbito 

brasileiro. As demais “novas ameaças” não serão abordadas em profundidade. 

A faixa de tempo estudada foi de 11 de setembro de 2001, devido à guinada 

que os atentados terroristas realizados em Nova Iorque proporcionaram no sistema 

internacional, até os dias atuais.  

 

1.4 CONTRIBUIÇÃO DA PESQUISA 

 O presente estudo ampliou o conhecimento acerca da adequabilidade do 

SIEx na defesa do Estado Brasileiro em face do enfrentamento às novas ameaças 

em um contexto de integração política, econômica e social com Estados limítrofes, 

localizados na América do Sul. O intuito foi que a pesquisa pudesse servir de 

pressuposto teórico para outras que seguissem nessa mesma linha. 

 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 Segundo Ugarte apud Gonçalves (2017, p. 7)5 existe a “concepção trina de 

inteligência (conhecimento-organização-atividade) e de sua importância para o 

processo decisório, tanto no campo militar quanto nas altas esferas da 

Administração Pública.” 

Segundo Kent apud Gonçalves (2017)6 “uma das concepções mais 

conhecidas e aceitas, que descreve inteligência sob três facetas: conhecimento, 

organização, e atividade. Esses três aspectos também podem ser entendidos como 

produto, organização e processo.” 

 

• Inteligência como produto, conhecimento produzido : trata-se do 
resultado do processo de produção de conhecimento e que tem como 
cliente o tomador de decisão em diferentes níveis. (…) 
• Inteligência como organização : diz respeito às estruturas funcionais que 
têm como missão primordial a obtenção de informações e produção de 

                                                 
5 GONÇALVES, Joanisval Brito. Atividade de Inteligência e Legislação Correlata. Editora Impetus, 
Série Inteligência, Segurança e Direito. Niterói-RJ, Ed. 5ª, 2017. 
6 Ibidem 
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conhecimento de inteligência. (…) 
• Inteligência como atividade ou processo : refere-se aos meios pelos 
quais certos tipos de informação são requeridos, reunidos (por meio de 
coleta ou busca), analisados e difundidos, e, ainda, os procedimentos para 
a obtenção de determinados dados, em especial aqueles protegidos (…) 
(GONÇALVES, 2017)7 
 

Para Abraham Shulsky e Dary Schmitt, apud Gonçalves (2017)8, “inteligência 

também compreende informação, atividade e organizações”, conforme os 

ensinamentos de Kent. Tais autores “identificam inteligência como a informação 

relevante para se formular e implementar políticas voltadas aos interesses de 

segurança nacional e para lidar com as ameaças a esses interesses – relacionadas 

a adversários potenciais ou reais (e até a aliados)”. Assim, a Inteligência cumpre a 

sua finalidade por meio da reunião, análise e difusão oportuna de conhecimentos 

relevantes às decisões de diferentes autoridades: 

 

A PNI estabelece que o papel da Inteligência é fornecer informações 
oportunas, abrangentes e confiáveis às autoridades brasileiras, necessárias 
ao processo decisório. À Inteligência cabe acompanhar e avaliar as 
conjunturas internas e externas, buscando identificar fatos e situações que 
possam resultar em ameaças, riscos ou oportunidades aos interesses da 
sociedade e do Estado. 
Foram elencadas pela PNI as ameaças ao Estado brasileiro que serão 
objeto principal de interesse da atuação da Inteligência brasileira, dentre as 
quais: espionagem; terrorismo; ameaça cibernética; criminalidade 
organizada; interferência externa; e armas de destruição em massa. 
(BRASIL, 2016)9 

 
Segundo a PND, “a defesa do País é inseparável do seu desenvolvimento, 

fornecendo-lhe o indispensável escudo. A intensificação da projeção do Brasil no 

concerto das nações e sua maior inserção em processos decisórios internacionais 

associam-se ao modelo de defesa proposto nos termos expostos a seguir.” (BRASIL, 

2013)10 

A percepção das ameaças está desvanecida para muitos brasileiros, devido 

ao longo período livre de conflitos que tenham afetado diretamente o território e a 

soberania nacional. Nesse contexto, o País, devido ao seu enorme potencial, pode 

vir a enfrentar antagosnismos na busca e defesa de seus interesses. (BRASIL, 2012) 

                                                 
7 Ibidem 
8 Ibid., p. 7 
9 BRASIL. Presidência da República. Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Agência Brasileira 
de Inteligência (ABIN). Decreto Fixa a Política Nacional de Inteligência. Notícias, 12/07/2016. 
Disponível em: Disponível em: <http://www.abin.gov.br/decreto-fixa-a-politica-nacional-de-
inteligencia/>. Acesso em: 15 nov. 17 
10 BRASIL. Decreto Legislativo nº 373, de 2013. Política Nacional de Defesa, Estratégia Nacional 

de Defesa e Livro Branco de Defesa Nacional. Brasília. 



 14 

Segundo a Estratégia Nacional de Defesa (END): 

 
Inteligência de Defesa  
Por meio da Inteligência, busca-se que todos os planejamentos – políticos, 
estratégicos, operacionais e táticos – e sua execução desenvolvam-se com 
base em dados que se transformam em conhecimentos confiáveis e 
oportunos As informações precisas são condição essencial para o emprego 
adequado dos meios militares. 
A Inteligência deve ser desenvolvida desde o tempo de paz, pois é ela que 
possibilita superar as incertezas É da sua vertente prospectiva que 
procedem aos melhores resultados, permitindo o delineamento dos cursos 
de ação possíveis e os seus desdobramentos. A identificação das ameaças 
é o primeiro resultado da atividade da Inteligência de Defesa.  (...) 

(BRASIL, 2012, p. 129) 
(...) 

 
Segurança Nacional  
(...) 
Todas as instâncias do Estado deverão contribuir para o incremento do nível 
de Segurança Nacional, com particular ênfase sobre:  
(...) 
• a integração de todos os órgãos do Sistema Brasileiro de Inteligência 
(SISBIN);  

• a prevenção de atos terroristas e de atentados massivos aos Direitos 
Humanos, bem como a condução de operações contraterrorismo;(...) 
• o aperfeiçoamento dos dispositivos e procedimentos de segurança que 
reduzam a vulnerabilidade dos sistemas relacionados à Defesa Nacional 
contra ataques cibernéticos e, se for o caso, que permitam seu pronto 

restabelecimento; (...) (Ibid, p.134) 
 
 

A segurança,  é a condição em que o Estado se sente livre de riscos, 

pressões ou ameaças. Defesa é a ação efetiva para se obter ou manter o grau de 

segurança desejado (BRASIL, 2012): 

 

2.4. Para efeito da Política Nacional de Defesa são adotados os seguintes 
conceitos:  
I – Segurança é a condição que permite ao País preservar sua soberania e 
integridade territorial, promover seus interesses nacionais, livre de pressões 
e ameaças, e garantir aos cidadãos o exercício de seus direitos e deveres 
constitucionais;  
II – Defesa Nacional é o conjunto de medidas e ações do Estado, com 
ênfase no campo militar, para a defesa do território, da soberania e dos 
interesses nacionais contra ameaças preponderantemente externas, 
potenciais ou manifestas. 
 
 

Esse relacionamento entre os conceitos de Segurança e Defesa está ilustrado 

na figura 1, a seguir: 
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Figura 1 – Relação Defesa Nacional x Segurança Pública 

Fonte: AGUIAR, 201811 

 

O mundo vive desafios mais complexos do que os enfrentados durante o 

período de confrontação ideológica bipolar. O fim da Guerra Fria reduziu o grau de 

previsibilidade das relações internacionais vigentes desde a Segunda Guerra 

Mundial (BRASIL, 2012). Nesse contexto, Costa disse: 

 
O fim ou a atenuação das fronteiras, a globalização da economia e dos 
circuitos de informação, trouxe algumas dimensões novas a riscos que já 
eram conhecidos, trouxe mais prosperidade e democracia a alguns, mas 
trouxe também maior insegurança a outros. E trouxe - e esta é talvez a 
novidade mais marcante - um papel novo, à escala internacional, para os 
“actores não estatais”, os grupos mais ou menos organizados da sociedade 
civil que escapam ao controlo directo dos Estados e que começam a 
revelar-se cada vez mais relevantes na esfera internacional. Tais grupos 
tanto podem fazer-se notar pelo carácter positivo das suas intervenções 
transnacionais como pela natureza altamente perversa dos seus objectivos. 
(COSTA, 2005)12  
 
 

A globalização, caracterizada pela interdependência crescente dos países, 

pela revolução tecnológica e pela expansão do comércio internacional e dos fluxos 

de capitais, resultou em avanços para uma parcela da humanidade. Paralelamente, 

                                                 
11 Imagem utilizada pelo Maj Cav Daniel Aguiar em palestra ministrada, em 16Fev18, ao 1º ano do 
Curso de Comando e Estado-Maior 
12 COSTA, Francisco Seixas. As Novas Ameaças à Segurança. Revista Militar, 2005. Disponível 
em: <https://www.revistamilitar.pt/artigo/201>. Acesso em 17 nov. 17 
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a criação de blocos econômicos tem acirrado a concorrência entre grupos de países. 

Para os países em desenvolvimento, o desafio é o de uma inserção positiva no 

mercado mundial. A integração entre países em desenvolvimento, como na América 

do Sul, contribui para que estes alcancem esses objetivos. A ampliação, a 

modernização e a interligação da infraestrutura da América do Sul, podem 

concretizar a ligação entre seus centros produtivos, facilitando o desenvolvimento e 

a integração: (BRASIL, 2012) 

 

As fronteiras nacionais, a identidade nacional e os valores coletivos são 
desafiados diante das possibilidades de livre troca de informações, 
intercâmbio com uma comunidade mundial progressivamente mais 
conectada e trânsito de pessoas intenso. Essa dinâmica configura um 
processo irrefreável de internacionalização do mundo, com um fluxo 
multidirecional, cada vez maior, de bens, transações, valores, informações e 
ideias. 

O mundo vivencia o fortalecimento de novos atores não estatais que 
possuem ramificações em diversos países e apresentam considerável 
capacidade para influenciar políticas públicas. Tais atores se utilizam 
intensamente da tecnologia, conseguem se articular melhor e se estruturar 
em formato de redes, tornando-se, assim, mais flexíveis e resilientes. 

As atuais estruturas que compõem o sistema internacional se 
encontram em rápida mutação, resultando em uma conjuntura complexa 
para a formulação de estratégias de inserção externa dos países, sendo 
difícil o surgimento de um paradigma hegemônico para a interpretação e a 
condução de ações bem-sucedidas no cenário internacional. (ENINT, 2017) 

 
 

Nesse sistema internacional, de acordo com a ENINT (2017), cabe ao Brasil 

enfrentar as ameaças globais à segurança, como as atividades ilícitas 

transnacionais, as ideologias extremistas e o terrorismo, que continuam se 

intensificando. 

A Constituição tem como um de seus princípios, o repúdio ao terrorismo. O 

Brasil considera que o terrorismo internacional constitui risco à paz e à segurança 

mundiais. O País condena suas ações e implementa as resoluções da Organização 

das Nações Unidas (ONU). É necessário que o País disponha de estrutura ágil, 

capaz de prevenir ações terroristas e de conduzir operações de contraterrorismo. 

(BRASIL, 2012) 

A ordem internacional, caracterizada por assimetrias de poder, produz 

tensões e instabilidades indesejáveis. A prevalência do multilateralismo e o 

fortalecimento dos princípios do Direito Internacional são promotores de um mundo 

mais estável. As relações internacionais são pautadas por diversos atores, 

interesses e normas que limitam a capacidade de atuação dos Estados. Como 
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consequência de sua situação geopolítica, é importante para o Brasil que se 

aprofunde o processo de desenvolvimento integrado e harmônico da América do 

Sul, que se estende, naturalmente, à área de defesa e segurança regionais. 

(BRASIL, 2012) 

 
O perfil brasileiro – ao mesmo tempo continental e marítimo, equatorial, 
tropical e subtropical, de longa fronteira terrestre com quase todos os países 
sul-americanos e de extenso litoral e águas jurisdicionais – confere ao País 
profundidade geoestratégica e torna complexa a tarefa do planejamento 
geral de defesa. (...) (BRASIL,2012) 
 
 

Segundo a Estratégia Nacional de Inteligência (ENINT, 2017), os Estados 

vêm ampliando os investimentos em Inteligência e Defesa no mundo para fazer 

frente a essa conjuntura tão dinâmica e difícil. Assim, os serviços e os sistemas de 

Inteligência evoluem como reflexo do aumento da complexidade dos ambientes 

interno e externo, de acordo com as características de cada país, seu arranjo 

institucional e suas prioridades. 

A Amazônia brasileira, com seu grande potencial de riquezas minerais e de 

biodiversidade, é foco da atenção internacional. Para contrapor-se às ameaças à 

Amazônia, é imprescindível executar uma série de ações estratégicas e a ampliação 

da cooperação com os países vizinhos, visando à defesa das riquezas naturais. 

(BRASIL, 2012) 

A questão ambiental é uma das preocupações da humanidade. Países 

detentores de grande biodiversidade, enormes reservas de recursos naturais e 

imensas áreas para serem incorporadas ao sistema produtivo podem tornar-se 

objeto de interesse internacional. Nesse diapasão, as mudanças climáticas têm 

graves consequências sociais, com reflexos na capacidade estatal de agir e nas 

relações internacionais. (BRASIL, 2012) 

A América do Sul é o ambiente regional no qual o Brasil se insere. Nesse 

diapasão, a região, relativamente pacífica, está distante dos principais focos 

mundiais de tensão e livre de armas nucleares. Os processos de consolidação 

democrática e de integração regional tendem a favorecer soluções negociadas de 

eventuais conflitos. (BRASIL, 2012) 

Conforme a ENINT (2017), para o melhor desempenho da Atividade de 

Inteligência, organismos de diversos países realizam, mais interações, apoiando 

ações e intercambiando informações, conforme os interesses, que, embora possam 
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ser comuns sobre algumas temáticas, podem conflitar sobre outras que envolvam 

posicionamentos estratégicos específicos. Esse intercâmbio de informações é 

resultado do desenvolvimento de pautas de interesse mundial, como o terrorismo 

internacional e os ilícitos transnacionais. 

Quanto à inserção internacional, a END prevê o incremento ao apoio à 

participação brasileira no cenário internacional em ações que promovam a 

ampliação da projeção do País no concerto mundial e reafirmar o seu compromisso 

com a defesa da paz e com a cooperação entre os povos; em fóruns internacionais 

relacionados com as questões estratégicas, priorizando organismos regionais; no 

relacionamento entre os países amazônicos, no âmbito da Organização do Tratado 

de Cooperação Amazônica; (BRASIL, 2012) 

 
4.3. Entre os fatores que contribuem para reduzir a possibilidade de conflitos 
no entorno estratégico destacam-se: o fortalecimento do processo de 
integração, a partir do Mercosul e da União de Nações Sul-Americanas; o 
estreito relacionamento entre os países amazônicos, no âmbito da 
Organização do Tratado de Cooperação Amazônica; (...) o desenvolvimento 
de organismos regionais; a integração das bases industriais de defesa; (...) 
(BRASIL, 2012) 

 

A segurança de um país é afetada pelo grau de estabilidade da região onde 

ele está inserido. Assim, é desejável que ocorra a convergência de ações entre os 

países vizinhos para reduzir os delitos transnacionais e alcançar melhores condições 

de desenvolvimento, tornando a região mais coesa e mais forte. A existência de 

zonas de instabilidade e de ilícitos transnacionais pode provocar o transbordamento 

de conflitos para outros países da América do Sul. (BRASIL, 2012) 

Nesse sentido, o Decreto nº 8.903, de 16 de novembro de 2016, instituiu o 

Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, cujas diretrizes de atuação 

coordenada dos órgãos de segurança pública, de inteligência, da Secretaria da 

Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e do Estado-Maior Conjunto das 

Forças Armadas, estão elencadas no artigo 2º. Dentre os objetivos pretendidos, 

destaca-se o de aprimoramento da gestão dos recursos humanos e da estrutura 

destinada à prevenção e à repressão dos delitos transfronteiriços. 

A END determina a contribuição para a manutenção da estabilidade regional 

promovendo a cooperação nas áreas de fronteira do País; a intensificação as 

parcerias estratégicas nas áreas cibernética, espacial e nuclear e o intercâmbio 

militar com as Forças Armadas das nações amigas, neste caso particularmente com 
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a América do Sul; o fortalecimento, a expansão e a consolidação da integração 

regional, com ênfase na pesquisa e desenvolvimento de projetos comuns de 

produtos de defesa. (BRASIL, 2012) 

Por sua vez, a PNI (2016) diz  que campo político-militar, o País contribui para 

a estabilidade regional, a construção de consensos e a conciliação de interesses, 

por meio de iniciativas de integração sulamericana. Diz, ainda, que o Brasil contribui 

para o êxito das operações de manutenção da paz da Organização das Nações 

Unidas (ONU) e dispõe-se a assumir novas responsabilidades no âmbito dessa 

organização. 

De forma semelhante e convergente, a ENINT (2017) afirma que a Atividade 

de Inteligência se insere no esforço de integração do Brasil com os demais países e, 

em especial, os da América do Sul, de forma a aumentar a eficácia no 

enfrentamento dos problemas econômicos, nos temas de segurança do Estado e da 

sociedade.  

É essencial estruturar a Defesa Nacional de modo compatível com a estatura 

político-estratégica do País para preservar os interesses nacionais, conforme os 

Objetivos Nacionais. (BRASIL, 2017) 

Nesse sentido, conscientizar a sociedade brasileira da importância dos 

assuntos de defesa é um dos objetivos da PND. Além disso, a PND determina que 

“Deverá ser buscado o constante aperfeiçoamento da capacidade de comando, 

controle, monitoramento e do sistema de inteligência dos órgãos envolvidos na 

Defesa Nacional.” (BRASIL, 2012) 

O SIEx assessora os comandantes nos mais diversos níveis. O Centro de 

Inteligência do Exército (CIE) é o seu órgão central. O Sistema conta, ainda, com 

agências e órgãos que lhe conferem grande capilaridade e eficiência. 

O SIEx está inserido no Sistema de Inteligência de Defesa (SINDE), do 

Ministério da Defesa (MD), e no Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN). O 

SINDE, por sua vez, também está vinculado ao SISBIN. 

A grande extensão e permeabilidade da fronteira terrestre brasileira favorece 

o incremento de crimes transnacionais (tráfico de armas, drogas, pessoas, 

contrabando, lavagem de dinheiro), o terrorismo, os conflitos armados contra atores 

não-estatais e questões ambientais, podendo contribuir para a instabilidade no 

entorno estratégico. 
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Nessa direção, a ENINT (2017) relata que os problemas de segurança 

internos e externos ao Brasil encontram-se, muitas vezes, nas próprias fronteiras 

territoriais. Assim, é imprescindível manter uma fiscalização adequada das fronteiras 

para se controlar o trânsito de pessoas, além de evitar o fluxo de narcóticos, de 

armas e de produtos relacionados a contrabando. 

No âmbito interno, há também as ameaças à segurança pública que se 

encontram associadas a questões internacionais e tornam-se cada vez mais 

presentes na realidade da população brasileira, com o aumento da violência e a 

crescente atuação do crime organizado inclusive sobre as estruturas de Estado. 

O LIVRO BRANCO DE DEFESA objetiva o fortalecimento da cooperação 

entre os países da América do Sul e busca demonstrar para os países de fora da 

região que a nossa defesa possui caráter essencialmente dissuasório e está 

organizada para evitar que o Brasil sofra ameaças. (BRASIL, 2014) 

As BASES PARA A TRANSFORMAÇÃO DA DOUTRINA MILITAR 

TERRESTRE incorpora os conceitos próprios dos conflitos contemporâneos, tais 

como: espaço de batalha não linear e multidimensional, operações conjuntas, 

integradas, sincronizadas e simultâneas no amplo espectro e em ambiente 

interagências, maior proteção individual e coletiva, minimização de danos colaterais 

sobre as populações e meio ambiente, o caráter difuso das ameaças, a importância 

da informação, as novas tecnologias, o espaço cibernético, dentre outros. (BRASIL, 

2014) 

 

2.1 O SISTEMA BRASILEIRO DE INTELIGÊNCIA (SISBIN) 

 

A Lei No 9.883, de 7 de dezembro de 1999, instituiu o Sistema Brasileiro de 

Inteligência (SISBIN), que integra as ações de planejamento e execução das 

atividades de inteligência do País, com a finalidade de fornecer subsídios ao 

Presidente da República nos assuntos de interesse nacional. Além disso, a referida 

lei criou a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), órgão subordinado ao Gabinete 

de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República que, na posição de 

órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência, tem a seu cargo planejar, 

executar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de inteligência do País, 

obedecidas à política e às diretrizes superiormente traçadas. Assim, a ABIN é a 
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responável pela Inteligência de Estado. (BRASIL, 1999) A figura 2 representa a 

localização da ABIN dentro do GSI: 

 

Figura 2 – Posicionamento da ABIN na estrutura do GSI 

 

Fonte: Gabinete de Segurança Institucional (GSI)13 

O SISBIN tem como fundamentos a preservação da soberania nacional, a 

defesa do Estado Democrático de Direito e a dignidade da pessoa humana, devendo 

ainda cumprir e preservar os direitos e garantias individuais e demais dispositivos da 

Constituição Federal, os tratados, convenções, acordos e ajustes internacionais em 

que a República Federativa do Brasil seja parte ou signatário, e a legislação 

ordinária. (BRASIL, 1999) 

A Lei 9.9883/99 definiu como 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; e como contra-inteligência a atividade que objetiva neutralizar a inteligência 

adversa. (BRASIL, 1999) 

Na ocasião, foi determinado que órgãos e entidades da Administração 

Pública Federal que, direta ou indiretamente, pudessem produzir conhecimentos de 

                                                 
13 Figura utilizada pelo Gen Ex Sergio Westphalen Etchegoyen, Ministro Chefe do GSI, em palestra 
realizada, no dia 03Set18, na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME). 
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interesse das atividades de inteligência, em especial aqueles responsáveis pela 

defesa externa, segurança interna e relações exteriores, constituiriam o Sistema 

Brasileiro de Inteligência. Nesse sentido, mediante ajustes específicos e convênios, 

ouvido o órgão de controle externo da atividade, as Unidades da Federação podem 

compor o Sistema. (BRASIL, 1999) 

Os órgãos componentes (39 órgãos e 17 Ministérios, em 3Set18) do SISBIN 

fornecem à ABIN, para fins de integração, dados e conhecimentos específicos 

relacionados com a defesa das instituições e dos interesses nacionais, conforme 

ilustra a figura 3 abaixo. (BRASIL, 1999) 

Figura 3 – Composição do SISBIN, em 3Set18 

 

Fonte: GSI14 

Consequentemente, o SISBIN é responsável pelo processo de obtenção, 

análise e disseminação da informação necessária ao processo decisório do Poder 

Executivo, bem como pela salvaguarda da informação contra o acesso de pessoas 

ou órgãos não autorizados. (BRASIL, 1999) 

Concomitantemente, a lei que criou o SISBIN determinou que as atividades 

de inteligência sejam 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, 1999) 

                                                 
14 Ibid., p. 21 
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Conforme o referido diploma legal, compete à ABIN: planejar e executar 

ações, inclusive sigilosas, relativas à obtenção e análise de dados para a produção 

de conhecimentos destinados a assessorar o Presidente da República; planejar e 

executar a proteção de conhecimentos sensíveis, relativos aos interesses e à 

segurança do Estado e da sociedade; avaliar as ameaças, internas e externas, à 

ordem constitucional; promover o desenvolvimento de recursos humanos e da 

doutrina de inteligência, e realizar estudos e pesquisas para o exercício e 

aprimoramento da atividade de inteligência. (BRASIL, 1999) 

Assim, a execução da Política Nacional de Inteligência (PNI) é levada a efeito 

pela ABIN, sob a supervisão da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional 

do Conselho de Governo e cujo controle e fiscalização externos são exercidos pelo 

Poder Legislativo. (BRASIL, 1999) 

O Decreto 4376/02 regulamenta a organização e o funcionamento do SISBIN, 

criado pela Lei 9.883/99. Ele dispõe que o funcionamento do Sistema Brasileiro de 

Inteligência efetiva-se pela articulação coordenada dos órgãos que o constituem, 

respeitada a autonomia funcional de cada um e observadas as normas legais 

pertinentes a segurança, sigilo profissional e salvaguarda de assuntos sigilosos. 

(BRASIL, 2002) 

Segundo o Decreto 4376/02, cabe aos órgãos que compõem o SISBIN, no 

âmbito de suas competências: produzir conhecimentos, em atendimento às 

prescrições dos planos e programas de inteligência, decorrentes da Política Nacional 

de Inteligência; planejar e executar ações relativas à obtenção e integração de 

dados e informações; intercambiar informações necessárias à produção de 

conhecimentos relacionados com as atividades de inteligência e contra-inteligência; 

fornecer ao órgão central do Sistema, para fins de integração, informações e 

conhecimentos específicosrelacionados com a defesa das instituições e dos 

interesses nacionais. (BRASIL, 2002) 

De forma análoga, a ABIN, na condição de órgão central do Sistema 

Brasileiro de Inteligência, tem a seu cargo: estabelecer as necessidades de 

conhecimentos específicos, a serem produzidos pelos órgãos que constituem o 

Sistema Brasileiro de Inteligência, e consolidá-las no Plano Nacional de Inteligência; 

coordenar a obtenção de dados e informações e a produção de conhecimentos 

sobre temas de competência de mais de um membro do Sistema Brasileiro de 

Inteligência, promovendo a necessária interação entre os envolvidos; acompanhar a 
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produção de conhecimentos, por meio de solicitação aos membros do Sistema 

Brasileiro de Inteligência, para assegurar o atendimento da finalidade legal do 

Sistema; analisar os dados, informações e conhecimentos recebidos, com vistas a 

verificar o atendimento das necessidades de conhecimentos estabelecidas no Plano 

Nacional de Inteligência; integrar as informações e os conhecimentos fornecidos 

pelos membros do Sistema Brasileiro de Inteligência; solicitar dos órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal os dados, conhecimentos, informações 

ou documentos necessários ao atendimento da finalidade legal do Sistema; 

promover o desenvolvimento de recursos humanos e tecnológicos e da doutrina de 

inteligência, realizar estudos e pesquisas para o exercício e aprimoramento da 

atividade de inteligência, em coordenação com os demais órgãos do Sistema 

Brasileiro de Inteligência; prover suporte técnico e administrativo às reuniões do 

Conselho e ao funcionamento dos grupos de trabalho, solicitando, se preciso, aos 

órgãos que constituem o Sistema colaboração de servidores por tempo determinado, 

observadas as normas pertinentes; e representar o Sistema Brasileiro de Inteligência 

perante o órgão de controle externo da atividade de inteligência. (BRASIL, 2002) 

É essencial ressaltar o que diz o parágrafo único do Artigo 10 do citado 

decreto: “Excetua-se das atribuições previstas neste artigo a atividade de inteligência 

operacional necessária ao planejamento e à condução de campanhas e operações 

militares das Forças Armadas, no interesse da defesa nacional.” Ou seja, todo o 

conhecimento de Inteligência necessário às Operações Militares é a cargo do 

Ministério da Defesa e suas Instituições subordinadas. (BRASIL, 2002) 

 
2.2 O SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DE DEFESA (SINDE) 

 

A Portaria Normativa Nº 295/MD, de 3 de junho de 2002, instituiu o Sistema 

de Inteligência de Defesa - SINDE, que integra as ações de planejamento e 

execução da Atividade de Inteligência de Defesa, com a finalidade de assessorar o 

processo decisório no âmbito do Ministério da Defesa - MD. Entende-se como 

Atividade de Inteligência de Defesa, aquela desenvolvida no interesse da Defesa, 

englobando os ramos Inteligência e Contra-Inteligência. (BRASIL, 2002) 

O SINDE é integrado pelos Órgãos de Inteligência de mais alto nível do MD e 

das Forças Armadas, especificados nas Normas de Funcionamento do Sistema de 

Inteligência de Defesa – NOSINDE (figura 4). O seu funcionamento fundamenta-se 
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em ligações sistêmicas entre seus elementos, sem vínculos de subordinação. 

(BRASIL, 2002) 

O Departamento de Inteligência Estratégica - DIE, da Secretaria de Política, 

Estratégia e Assuntos Internacionais do MD inicialmente era o Órgão Central do 

SINDE. Nesse contexto, competia-lhe: estabelecer as necessidades de 

conhecimentos específicos a serem produzidos pelos Órgãos integrantes do SINDE 

e consolidá-los no Plano de Inteligência de Defesa - PINDE; produzir os 

conhecimentos necessários ao processo decisório no mais alto nível do MD; 

representar o SINDE perante a ABIN, para efeito do controle externo da Atividade de 

Inteligência por parte do Poder Legislativo; e promover, em coordenação com os 

demais Órgãos integrantes do SINDE, o desenvolvimento da doutrina de 

Inteligência, de recursos humanos e de tecnologia de interesse do Sistema. 

(BRASIL, 2002) 

Aos demais Órgãos integrantes do Sistema, além do determinado pelos 

respectivos Comandantes de Força, compete: produzir, no âmbito das suas 

competências, e difundir, ao Órgão Central, os conhecimentos específicos definidos 

pelo PINDE; e intercambiar entre si conhecimentos disponíveis. (BRASIL, 2002) 

Figura 4 – Composição do SINDE 

 

Fonte: FIALHO, 201815 

                                                 
15 Imagem utilizada pelo Cel R1 Ivan Fialho, da Escola Superior de Guerra (ESG), em palestra ao 1º 
ano do Curso de Comando e Estado-Maior, no dia 02Abr18. 



 26 

 
Com a evolução da estrutura do MD, em decorrência da PND, atualmente o 

SINDE dispõe de dois subsistemas (figura 5): o Subsistema de Inteligência 

Estratégica, cujo Órgão Central é a Subchefia de Inteligência Estratégica (SCIE), 

subordinada à Chefia de Assuntos Estratégicos (CAE) do Estado-Maior Conjunto 

das Forças Armadas (EMCFA); e o Subsistema de Inteligência Operacional (SIOP), 

cujo Órgão Central é a Subchefia de Inteligência Operacional (SC2), subordinada à 

Chefia de Operações Conjuntas (CHOC) do Estado-Maior conjunto das Forças 

Armadas (EMCFA).  

O SIOP, como um subsistema do SINDE, integra as ações de planejamento e 

execução da atividade de Inteligência Operacional, com a finalidade de assessorar o 

processo decisório no âmbito das Operações Conjuntas, bem como manter 

atualizado, desde o tempo de paz, um banco de dados que sirva de base para os 

Comandos Operacionais, quer conjuntos ou singulares, quando do 

desencadeamento das operações. É integrado pelos órgãos de Inteligência das 

Forças Singulares responsáveis pela atividade de Inteligência Operacional. (BRASIL, 

2011) 

Figura 5 – Posicionamento dos Órgãos Centrais do SINDE na estrutura do MD 

Fonte: FIALHO, 201816 

                                                 
16 Ibid., p. 26 
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Nesse contexto, o SIOP  (figura 6) é composto por estrututas da Marinha do 

Brasil (MB) - Comando de Operações Navais (Com Op Nav); do Exército Brasileiro - 

Comando de Operações Terrestres (COTER); da Força Aérea Brasileira (FAB) - 

Comando Geral do Ar (COMGAR); e do Ministério da Defesa - D2 (Inteligência do 

Comando Conjunto). 

Figura 6 – Composição do Sistema de Inteligência Operacional (SIOp) do MD 

 

Fonte: FIALHO, 201817 

A criação do SINDE foi em decorrência da Lei n o 9.883, de 7 de dezembro de 

1999, que  estabeleceu que o Ministério da Defesa integra o Sistema Brasileiro de 

Inteligência - SISBIN, devendo fornecer dados e conhecimentos específicos 

relacionados com a defesa das instituições e dos interesses nacionais para a 

Agência Brasileira de Inteligência – ABIN. Nesse sentido, as Diretrizes da Política de 

Defesa Nacional referem-se à necessidade de aperfeiçoar a capacidade de 

Comando, Controle e Inteligência de todos os Órgãos envolvidos na Defesa 

Nacional, proporcionando-lhes condições que facilitem o processo decisório. Além 

disso, houve a necessidade de se otimizar a estrutura existente no Ministério da 

Defesa voltada para o desempenho e a coordenação da Atividade de Inteligência de 

Defesa, facilitando as ligações com o SISBIN. (BRASIL, 2002) 

 

                                                 
17 Ibid., p. 27 
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2.3 O SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DO EXÉRCITO (SIEx) 

 

O Centro de Inteligência do Exército (CIE), um dos Órgãos de 

Assessoramento Direto e Imediato do Comandante do Exército (OADI), é o órgão 

central do SIEx. Juntamente com o Comando de Operações Terrestres (COTER) e o 

Estado-Maior do Exército (EME), mantém rotinas de trabalho na Atividade de 

Inteligência para permanente avaliação de riscos e, principalmente, para suprir as 

necessidades de conhecimento, visando ao emprego da F Ter. (RENDEIRO, 2017) 

O SIEx produz, continuamente, os conhecimentos necessários para que o 

Exército Brasileiro (EB) permaneça preparado e em condições de ser empregado 

contra quaisquer ameaças à soberania ou a integridade do país, atuando em 

operações no Amplo Espectro em atendimento às situações de emprego previstas 

na Constituição Federal e na Estratégia Militar de Defesa. Sua estrutura é 

desdobrada, desde os tempos de paz, gerando um banco de dados de fundamental 

importância para os planejamentos do EB contribuindo para a manutenção da 

consciência situacional e a obtenção da superioridade de informação. (RENDEIRO, 

2017) 

O SIEx é composto por agências e órgãos de inteligência (Org Intlg). As 

agências de inteligência (AI) são responsáveis pela coleta de dados, análise e 

produção de conhecimento, enquanto os órgãos fazem a busca do dado negado e 

produzem apenas o conhecimento informe, não realizando uma análise mais 

aprofundada de inteligência. (RENDEIRO, 2017) 

As AI que integram os SIEx são classificadas em classes A, B e C, conforme 

o escalão considerado. O sistema também possui agências especiais (AE), 

formadas pelas 2ª seções do Órgão de Direção Geral (EME), dos Órgãos de Direção 

Setorial e do Órgão de Direção Operacional (COTER), além da AI do Comando de 

Operações Especiais e as aditâncias. Os Org Intlg enquadram os elementos 

responsáveis pela execução das operações de Inteligência, sendo ligados aos Cmdo 

Mil A, Divisões de Exército, Brigadas e Artilharia Divisionária. (RENDEIRO, 2017) 
 

As AI classe A, em número de 8 (oito), são orgânicas dos Comandos Militares 

de Área. As AI classe B são orgânicas das Regiões Militares, das Divisões de 

Exército, das Brigadas e das Artilharias Divisionárias. As AI classe C são orgânicas 

de todas as organizações militares do EB no nível Unidade e Subunidade 
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indepentente. Os Org Intlg, atualmente, são compostos por um Batalhão de 

Inteligência Militar (BIM), Companhias de Inteligência  (Cia Intlg) e Grupos de 

Operações de Inteligência (Gp Op Intlg). O SIEx possui 1 (um) BIM , 7 (sete) Cia 

Intlg e mais de 2 (duas) dezenas de Gp Op Intlg. O 6º BIM é orgânico do Comando 

Militar do Oeste (CMO) e as Cia Intlg pertencem aos demais Cmdo Mil A. Os Grupos 

de Operações de Inteligência são Orgânicos das Divisões de Exército, Brigadas e 

Artilharias Divisionárias da Força. (RENDEIRO, 2017) 

O SIEx é o responsável pelo gerenciamento de todas as Operações de 

Inteligência (Op Intlg), no âmbito do EB, e pela produção do conhecimentode 

inteligência. Sua estrutura tem a concepção de atuar de forma permanente em 

situação de paz e de conflito, baseando sua atuação em torno de todos os 

integrantes do sistema, conforme as funções gerais de obtenção, análise e suporte. 

(RENDEIRO, 2017) 
 

A estrutura do SIEx está presente em todos os escalões do EB, produzindo 

conhecimentos necessários a cada um dos níveis decisórios. A figura 7 apresenta a 

concepção geral do Sistema de Inteligência do Exército. (RENDEIRO, 2017) 

Figura 7 – Concepção geral do SIEx 

 

Fonte: EB20-MF-10.107 adaptado por RENDEIRO, 2017 
 

No âmbito do EB, o SIEx atua na execução da atividade de Inteligência nos 

níveis estratégico, operacional e tático. O sistema é o responsável pela elaboração 
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do Plano de Inteligência do Exército18 (PIEx). Esse plano orienta a obtenção e a 

produção de conhecimentos, procurando atender às necessidades da F Ter para os 

seus planejamentos decorrentes da Estratégia de Emprego de Defesa em relação à 

defesa externa e às ações subsidiárias. As missões do EB são atribuídas dentro 

elaboração de Hipóteses de Emprego19 (HE). Para cada HE é elaborado, pelo 

Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), um Plano Estratégico de 

Emprego Conjunto das Forças Armadas20 (PEECFA), detalhando as 

responsabilidades de cada Força Singular. (RENDEIRO, 2017) 

O SIEx trabalha para diminuir as incertezas no emprego da F Ter nos 

cenários elaborados pelo EMCFA, atuando de forma preditiva, usando sua 

capilaridade para obter uma gama de dados que serão analisados e constantemente 

reavaliados para manter atualizados os conhecimentos necessários para o emprego 

da F Ter de forma eficaz e eficiente, tendo o conhecimento disponível em tempo 

oportuno. (RENDEIRO, 2017) A figura 8 apresenta a estrutura do SIEx. 

Figura 8 – Estrutura do SIEx 

 
Fonte: adaptado de RENDEIRO, 2017 

 

                                                 
18 É o plano que consolida todo o repertório de conhecimentos necessários (RCN) da F Ter, abordando todos 
os assuntos relevantes para o EB.

 
19 Situção hipotética de emprego das FA, dentro de um quadro de defesa externa ou interna. São 
elaboradas com base em fatores históricos e nas conjunturas nacional e internacional. 

20 Planejamento inicial do emprego das FA para fazer frente a uma HE. 

1ª Cia Intlg 4ª Cia Intlg 8ª Cia Intlg 5ª Cia Intlg 7ª Cia Intlg 2ª Cia Intlg 3ª Cia Intlg 
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O SIEx vem desenvolvendo e aprimorando novas capacidades. As disciplinas 

de Inteligência correspondem às capacidades do SIEx para cumprir suas tarefas 

perante o EB. Essas capacidades são desenvolvidas considerando os sete fatores 

determinates: doutrina, organização, adestramento, material, educação, pessoal e 

infraestrutura (DOAMEPI). (RENDEIRO, 2017) 

O sistema possui doutrina própria. Sua organização sistêmica está 

consolidada e possui capilaridade em todo território nacional e em todos os escalões 

do EB. O seu adestramento é realizado de forma contínua, fruto de seu caráter 

permanente. O Sistema de Inteligência possui material que precisa ser readequado 

às suas novas missões. Em relação a educação e pessoal, o SIEx possui um 

estabelecimento de ensino, a Escola de Inteligência Militar do Exército (EsIMEx), 

que especializa seus recursos humanos e contribui para a atualização doutrinária. Já 

no tocante a infraestrutura, o sistema engloba instalações físicas, equipamentos e 

serviços necessários, que dão suporte à utilização e ao preparo dos elementos de 

emprego, de acordo com a especificidade de cada capacidade. (RENDEIRO, 2017) 
 
Atuando com foco no DOAMEPI e utilizando-se do ciclo de inteligência, o 

SIEx garante o cumprimento de sua missão principal: contribuir para a consciência 

situacional no EB (figura 9). (RENDEIRO, 2017) 

Figura 9 – O ciclo de Inteligência e a consciência situacional 

 

Fonte: EB20-MF-10.107, adaptado por RENDEIRO, 2017 

O SIEx trabalha com as disciplinas de inteligência para cumprir sua missão. 

Essas disciplinas compreendem os meios, sistemas e procedimentos utilizados para 

explorar, armazenar e difundir dados e conhecimentos referente à situação, ameaça 

e outros fatores de relevantes para a F Ter. (RENDEIRO, 2017) 
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Nesse sentido, as disciplinas clássicas de inteligência são classificadas de 

acordo com a natureza da fonte ou do órgão de obtenção que a explora. O EB 

explora as seguintes disciplinas de inteligência: 

- Inteligência de fontes humanas – produz dados e conhecimentos oriundos 

da exploração de fontes humanas, ou seja, de pessoas. É a disciplina de inteligência 

mais antiga da história da arte da guerra. (RENDEIRO, 2017) 

- Inteligência geográfica – essa disciplina engloba a inteligência de imagens, 

apresentando dados e conhecimentos provenientes da exploração e análise de 

imagens fixas, de vídeo, satelital e outros sensores. Ela avalia e representa de forma 

georreferenciada as características físicas e as atividades que ocorrem na superfície 

terrestre. (RENDEIRO, 2017) 

- Inteligência de sinais - produz dados e conhecimentos oriundos da 

exploração do espectro eletromagnético. (RENDEIRO, 2017) 

- Inteligência cibernética - produz dados e conhecimentos oriundos da 

exploração da dimensão informacional do Espaço de Batalha. (RENDEIRO, 2017) 

- Inteligência de fontes abertas - produz dados e conhecimentos oriundos da 

coleta em fontes de caráter público, reduzindo a demanda sobre as outras 

disciplinas. (RENDEIRO, 2017) 

- Inteligência técnica - produz dados e conhecimentos oriundos da exploração 

de equipamentos tecnológicos. Utiliza metodologia científica em sua análise, 

proporcionando um conhecimento em detalhes de aspectos fundamentais do 

ambiente operacional. (RENDEIRO, 2017) 

- Inteligência de assinatura de alvos – produz conhecimento a partir da 

análise científica e técnica de fontes emissoras dentro de uma área de interesse, 

identificando as características específicas e revelando a ameaça. Essa disciplina 

economiza o acionamento dos meios de busca do Sistema de Inteligência, 

Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos (IRVA). (RENDEIRO, 2017) 

- Inteligência sanitária – produz conhecimento de caráter técnico, bio-

científicas e epidemiológicas, relacionadas a saúde humana e animal. Requer o 

assessoramento de especialistas sanitários durante o ciclo de Inteligência. 

(RENDEIRO, 2017) 

Um grande desafio para o SIEx é a integração e sincronização dessas 

disciplinas para a produção de conhecimentos utilizáveis pelo EB de forma objetiva e 

oportuna, proporcionado economia de meios no levantamento de informações 
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relevantes para a F Ter. A figura 10 resume a importância das capacidades do SIEx 

para o atingimento de suas tarefas. (RENDEIRO, 2017) 

 

Figura 10 – Resumo das capacidades do SIEx 

 

Fonte: RENDEIRO, 2017 

A atuação de forma sinérgica, integrada e sincronizada de todas as 

capacidades sobre as dimensões humana, física e informacional do ambiente 

operacional é coordenada pelo SIEx. Dessa forma e de maneira permanente, as 

necessidades de conhecimentos do EB são respondidas pelo Sistema de 

Inteligência por intermédio da produção de conhecimentos, garantindo a consciência 

situacional em todos os níveis, além de apoiar a consecução da superioridade de 

informações. (RENDEIRO, 2017) 

No nível operacional, além da produção dos conhecimentos de inteligência,: a 

Conjuntura da Área, o Levantamento Estratégico de Área (LEA) e o Processo de 

Integração Terreno, Condições Metereológicas, Inimigo e Considerações Civis 

(PITCIC) são importantes. (RENDEIRO, 2017) 

 
2.4 CONCLUSÃO PARCIAL 

Conclui-se parcialmente que a Inteligência, como atividade, é cada vez mais 

importante. A conjuntunra internacional levou a um quadro de maior cooperação dos 
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serviços de inteligência, após o recudescimento de atividades como as das redes do 

crime organizado internacionais e do terrorismo fundamentalista. 

No entorno estratégico em que o Brasil está inserido, o trabalho na faixa de 

fronteira contra crimes transnacionais, bem como nas ações anti e contraterrorismo 

demandam muitas análises de inteligência. Nesse sentido, a consolidação da 

consciência situacional é facilitada pela integração entre o SISBIN, o SINDE e o 

SIEx. 

O emprego do SIEx no levantamento da ordem de batalha inimiga, bem como 

no seu acompanhamento, é ideal tendo em vista a adequabilidade e experiência de 

seus recursos humanos, à sua solidez Institucional e, em última instância, por ser ele 

o principal responsável por conduzir o emprego de força contra tais ameaças, se 

assim for determinado pelo Presidente da República. 

Por fim, o SIEx necessita de uma modernização para continuar a cumprir o 

seu papel perante o Exérito Brasileiro e, sobretudo, perante a Nação Brasileira. 

 
 
3 METODOLOGIA 

 

Quanto ao referencial metodológico, na fase inicial da pesquisa, foi realizada 

uma revisão da literatura, buscando aprofundar os conhecimentos a respeito das 

legislações nacionais no tocante à inteligência, somada à revisão dos conceitos e 

medidas presentes nos manuais doutrinários do Exército Brasileiro. Foram 

conceituadas as novas ameaças à segurança e defesa dos Estados, em um cenário 

de progressiva integração. Verificou-se em quais níveis se encontram as discussões 

e a produção acadêmica sobre os temas. Portanto, foi realizado um estudo 

bibliográfico e documental que, para sua consecução, teve por método a leitura 

exploratória e seletiva do material de pesquisa, bem como sua revisão integrativa, 

contribuindo para o processo de análise e síntese dos resultados de vários estudos, 

de forma a consubstanciar um corpo de literatura atualizado e compreensível. A 

seleção das fontes de pesquisa foi baseada na literatura especializada pertinente.  

O delineamento da pesquisa contemplou as fases de seleção da bibliografia, 

coleta dos dados, crítica dos dados, leitura analítica e fichamento das fontes, 

argumentação e discussão dos resultados. 
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O método comparativo foi utilizado tendo em vista ser feita uma confrontação 

entre as práticas previstas nas normas em vigor no Brasil com o que seria o ideal de 

ser realizado. Foi utilizado, ainda, o método de abordagem dedutivo pois, após a 

decomposição do todo em partes, e analisá-las, foi feita a integração destas partes 

em um processo de síntese chegando-se à novos conhecimentos. 

 De maneira aplicada, foram reunidas, analisadas e confrontadas as fontes 

normativas internas vigentes, que tratam de Inteligência e de Defesa Nacional, 

disponíveis em http://www2.planalto.gov.br/ e, de modo complementar, fontes 

normativas de outras nações. Foi adotado o método de análise qualitativa das 

informações, pois para Ciências Sociais Aplicadas, como são as Ciências Militares, a 

abordagem qualitativa é a mais usual. Quanto ao fim, implementou-se uma pesquisa 

descritiva.  

Adicionalmente, analisou-se as leis que tratam sobre os crimes transnacionais 

e sua relação com a Defesa Nacional, buscando-se uma correlação com a 

Inteligência, com vistas a responder o problema proposto. 

 

 

4 AS NOVAS AMEAÇAS AO ESTADO BRASILEIRO, DE 2001 AOS DIAS ATUAIS 

 

As mudanças nas sociedades, com reflexos na política, e o surgimento de 

uma nova geopolítica conduzem a horizontes incertos e complexos para planejar a 

Defesa da Pátria, razão de ser das Forças Armadas (FA). Essas mudanças vêm 

alterando as relações de poder, provocando instabilidades e incertezas e suscitando 

o aparecimento de conflitos locais e regionais. Para isso, a F Ter deve ser apta a 

enfrentar os desafios em um ambiente estratégico complexo, cujos cenários evoluem 

rapidamente.  Dessa forma, é comum a inserção de novos atores no Espaço de 

Batalha21, inclusive de atores não estatais com poder de influenciar opiniões e 

defender interesses de seus patrocinadores. (BRASIL, 2014) 

Apesar das expectativas criadas com o desaparecimento dos grandes blocos 

político-ideológicos-econômicos da guerra fria, novos conflitos e tensões oferecem 

                                                 
21 Espaço de Batalha – dimensão física e virtual onde ocorrem e repercutem os combates, 
abrangendo as expressões política, econômica, militar, científico-tecnológica e psicossocial do poder, 
que interagem entre si e entre os beligerantes. Compreende todas as dimensões, tangíveis e 
intangíveis, nas quais o comandante deve aplicar o seu Poder de Combate. O Campo de Batalha 
está incluído no Espaço de Batalha. (BRASIL, 2014) 
 

http://www2.planalto.gov.br/
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um panorama de riscos e incertezas amplas que configuram uma situação 

internacional complicada. 

A possibilidade de proliferação de armas de destruição em massa e dos seus 

vetores de lançamento, bem como a disseminação global de tecnologia utilizável na 

produção destas armas torna cada vez mais acessível sua posse por atores 

instáveis. (BRASIL, 2014) 

A América do Sul está distante dos principais focos de tensão mandiais. Por 

esse motivo, mantém um ambiente de cooperação com seu entorno regional, apesar 

de persistir um crônico subdesenvolvimento, demandas sociais não atendidas e a 

prática comum de ilícitos transnacionais que podem transbordar conflitos em uma 

região de abundantes recursos naturais. (BRASIL, 2014) 

O ambiente complexo em que atua a F Ter possui uma multiplicidade de 

atores que, de forma integrada, podem constituir uma ameaça híbrida. Esse tipo de 

ameaça é a reunião dinâmica de forças regulares e irregulares, que buscam atingir 

efeitos que lhes beneficiem mutuamente. Esse tipo de ameaça pode incluir células 

terroristas e/ou criminosos. (BRASIL, 2014) 

As forças irregulares de uma ameaça híbrida podem agir sem restrições ao 

nível de violência que empregam ou ao tipo de alvo que engajam. Tais ameaças 

podem envolver atores estatais, dotados de capacidades e conceitos operativos 

outrora exclusivos de Estados. As ameaças híbridas podem explorar 

vulnerabilidades de toda ordem, em uma variedade de situações que lhes tragam 

benefício. (BRASIL, 2014) 

Segundo a Doutrina Militar Terrestre (p. 2-2), ameaças e riscos são fatores 

que colocam ou podem colocar o País em perigo: 

Uma ameaça – concreta (identificável) ou potencial – pode ser definida 
como a conjunção de atores, estatais ou não, entidades ou forças com 
intenção e capacidade de realizar ação hostil contra o país e seus 
interesses nacionais com possibilidades de causar danos à sociedade e ao 
patrimônio. Ameaças ao país e a seus interesses nacionais também podem 
ocorrer na forma de eventos não intencionais, naturais ou provocados pelo 
homem, como por exemplo: catástrofes climáticas, movimentos 
descontrolados de pessoas, propagação de epidemias, bem como a 
interrupção de fluxos de recursos vitais. 
 

O Glossário das Forças Armadas (p. 27) amplia o significado do termo 

ameaça para “atos ou tentativas potencialmente capazes de comprometer a 

preservação da ordem pública ou ameaçar a incolumidade das pessoas e do 

patrimônio.” Nesse sentido, a referida publicação introduz um novo conceito: 
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AMEAÇA ASSIMÉTRICA - Ameaça decorrente da possibilidade de serem 
empregados meios ou métodos não ortodoxos, que incluem terrorismo, 
ataques cibernéticos, armas convencionais avançadas e armas de 
destruição em massa para anular ou neutralizar os pontos fortes de um 
adversário, explorando suas fraquezas, a fim de obter um resultado 
desproporcional. (BRASIL, 2015) 
 

Os riscos são situações de instabilidade cuja incidência sobre a segurança 

não se considera provável no curto prazo, embora possam vir a se tornar numa 

ameaça. (BRASIL, 2014) 

Dentro do esforço para detalhar as novas ameaças foco do presente estudo, 

o terrorismo é definido como: 

forma de ação que consiste no emprego da violência física ou psicológica, 
de forma premeditada, por indivíduos ou grupos, apoiados ou não por 
Estados, com o intuito de coagir um governo, uma autoridade, um indivíduo, 
um grupo ou mesmo toda a população a adotar determinado 
comportamento. É motivado e organizado por razões políticas, ideológicas, 
econômicas, ambientais, religiosas ou psicossociais. (BRASIL, 2015) 

A Lei 13.260/16, que regulamentou o disposto no inciso XLIII do art. 5o da 

Constituição Federal, disciplinou o conceito de terrorismo, no Brasil, da seguinte 

forma, em seu artigo 2o: 

O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos 
previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou 
preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a 
finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo 
pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. 
 

É importante ressaltar que essa inovação legislativa foi no sentido de formar 

um arcabouço legal com vistas à realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016, em um 

momento em que o fenômeno do terrorismo recurdescia no cenário internacional. 

O referido diploma legal, em seu parágrafo 1º, tipificou como atos de 

terrorismo: 

I - usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer 
consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, 
químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover 
destruição em massa; 

IV - sabotar o funcionamento ou apoderar-se, com violência, grave 
ameaça a pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos, do controle 
total ou parcial, ainda que de modo temporário, de meio de comunicação ou 
de transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, 
hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações 
públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações 
de geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalações de 
exploração, refino e processamento de petróleo e gás e instituições 
bancárias e sua rede de atendimento; 

 

Ou seja, os atos de terrorismo previstos no inciso I dizem respeito à utilização 

de produtos muitas vezes controlados pelo Exército Brasileiro. Já os atos previstos 
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no inciso IV, em grande parte envolvem infraestruturas críticas ou eventos de 

magnitude superior à que as forças policiais dispõem de meios para suplantar. 

Conforme a Doutrina Militar de Defesa (p.45), “o terrorismo internacional é 

uma das novas ameaças aos Estados.”: 

As ações terroristas visam a atingir objetivos capazes de causar 
grande repercussão pública, nacional e internacional. O impacto na mídia, a 
submissão pelo medo e a tentativa de acovardar a população são meios 
para atingir os fins declarados. Impõem-se, assim, danos morais e 
institucionais aos países-alvo. De modo geral, essas ações procuram atingir 
a população civil, inclusive com a possibilidade de utilização de armas de 
destruição em massa. 

As redes terroristas são compostas por grupos extremistas, 
aglutinados por compartilharem valores políticos, ideológicos, religiosos, 
étnicos e culturais, integrados por profissionais determinados em suas 
ações. O propósito dos ataques terroristas é quebrar ou alterar a vontade do 
país ou dos países-alvo por meio da manipulação do terror. 

 

Segundo a PNI (2016), a conjuntura mundial modificou sensivelmente a 

percepção e a conduta dos Estados nacionais, das organizações e dos indivíduos, 

realçando os chamados temas globais e transnacionais. A criminalidade organizada; 

o narcotráfico; o terrorismo e o seu financiamento; as armas de destruição em 

massa; e as atividades ilegais envolvendo o comércio de bens de uso dual e de 

tecnologias sensíveis são alguns temas globais cujo enfrentamento demanda uma 

efetiva cooperação internacional.  

Ressalta-se que a complexidade global já não permite clara diferenciação de 

aspectos internos e externos aos Estados na identificação da origem das ameaças e 

aponta, cada vez mais, para a necessidade de que sejam entendidas, analisadas e 

avaliadas de forma integrada. (BRASIL, 2016) 

Em consequência, aumentou o interesse da Inteligência frente a fenômenos 

como: violência, em larga medida financiada por organizações criminosas ligadas ao 

narcotráfico; crimes financeiros internacionais; violações dos direitos humanos; 

terrorismo e seu financiamento; e atividades ilegais envolvendo o comércio de bens 

de uso dual e de tecnologias sensíveis, que desafiam os Estados. (BRASIL, 2016) 

Dentre as onze ameaças tratadas pela PNI (figuras 11 e 12), duas tem maior 

relevância para o presente trabalho: o terrorismo e a criminalidade organizada 

transnacional. 



 39 

Figura 11 – Espectro primário de ameaças ao Estado, segundo a PNI 

Fonte: AGUIAR, 201822 
 

Figura 12 – Espectro ampliado de ameaças ao Estado, segundo a PNI 

Fonte: AGUIAR, 201823 
O Terrorismo, entendido como atos de violência indiscriminada contra uma 

determinada população ou grupos sociais, visando ao atingimento de fins 

geralmente políticos, é uma ameaça à paz e à segurança dos Estados. O Brasil 

                                                 
22 Imagem utilizada pelo Maj Cav Daniel Aguiar em palestra ministrada, em 16Fev18, ao 1º ano do 
Curso de Comando e Estado-Maior. 
23 Maj Cav Daniel Aguiar, loc. cit. 
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condena as ações terroristas e é signatário de todos os instrumentos internacionais 

sobre a matéria. Implementa as resoluções pertinentes do Conselho de Segurança 

da Organização das Nações Unidas. A temática é área de especial interesse e de 

acompanhamento sistemático por parte da Inteligência em âmbito mundial. 

Conforme contido na PNI (2016), a prevenção e o combate a ações terroristas 

e a seu financiamento, visando a evitar que ocorram em território nacional ou que 

este seja utilizado para a prática daquelas ações em outros países, somente serão 

possíveis se realizados de forma coordenada e compartilhada entre os serviços de 

Inteligência nacionais e internacionais e, em âmbito interno, em parceria com os 

demais órgãos envolvidos nas áreas de defesa e segurança. 

Segundo a PNI (2016), a Criminalidade Organizada é uma ameaça a todos os 

Estados e merece atenção especial dos órgãos de Inteligência e de repressão 

nacionais e internacionais. A incidência desse fenômeno, principalmente em sua 

vertente transnacional, reforça a necessidade do aprofundamento da cooperação. 

Apesar dos esforços individuais e coletivos das nações, não há resultados plausíveis 

que apontem para a redução desse problema global em prazos aceitáveis. Insere-se 

nesse bojo o narcotráfico e o tráfico de armas e munições correlacionado. 

A DMT (BRASIL, 2014) define a “Prevenção de Ameaças” como envolvimento 

militar, cooperação de segurança e dissuasão. Essas atividades visam ao 

estabelecimento, a moldagem, a manutenção e ao aperfeiçoamento das relações 

com outros países e autoridades civis nacionais (por exemplo: decreto de garantia 

da lei e da ordem local como os ocorridos em alguns estados da federação). O 

objetivo estratégico e operacional geral é o de proteger os interesses do País no 

Território Nacional e no exterior. 

 

4.1 CONCLUSÃO PARCIAL 

Conclui-se parcialmente que as ameaças ao Estado se avolumaram e 

diversificaram, após o final da Guerra Fria. Atores, antes relegados a um segundo 

plano, com menos importância, passaram a se destacar no cenário internacional. 

Com os episódios de 11 de setembro de 2001, essas ameaças se tornaram 

mais complexas, difusas e de difícil identificação em um ambiente ambíguo e volátil 

decorrente da consolidação do processo de globalização mundial. 

Consequentemente, o ambiente operacional, bem como, a forma que a F Ter 

desenvolve as suas missões sofreram uma intensa mudança. Nesse sentido, 
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ganhou relevância Sistemas de Inteligência bem estruturados e capazes de produzir 

conhecimento detalhado e oportuno que subsidie o processo decisório das 

diferentes autoridades. 

Por fim, no caso brasileiro, seu imenso território, a grande extensão e 

permeabilidade de suas fronteiras, além da sua grande quantidade de recursos 

naturais requerem um grande trabalho de cooperação nacional e regional.  

 

 

5 A LEGISLAÇÃO NACIONAL DE INTELIGÊNCIA  E SEUS PONTOS DE 
CONTATO COM AS NORMATIVAS E INTERESSES DA DEFESA 
 
5.1 A POLÍTICA NACIONAL DE INTELIGÊNCIA (PNI) 

A Política Nacional de Inteligência (PNI), fixada pelo Decreto Nº 8.793, de 29 

de junho de 2016, é o documento de mais alto nível sobre a Atividade de Inteligência 

no país. A PNI definiu os parâmetros e limites de atuação da Atividade de 

Inteligência, estabeleceu seus pressupostos e instrumentos, identificou as principais 

ameaças à segurança da sociedade e do Estado e, definiu objetivos e diretrizes no 

âmbito do SISBIN. 

Segundo a PNI, são pressupostos da Atividade de Inteligência: obediência à 

Constituição Federal e às Leis, Atividade de Estado, Atividade de assessoramento 

oportuno, Atividade especializada, Conduta Ética, Abrangência e Caráter 

permanente. 

Nesse sentido, os instrumentos da Inteligência os atos normativos, 

instituições, métodos, processos, ações e recursos necessários à implementação 

dos objetivos previstos na PNI. 

As diretrizes previstas na PNI são: prevenir ações de espionagem no País; 

ampliar a capacidade de detectar, acompanhar e informar sobre ações adversas aos 

interesses do Estado no exterior; prevenir ações de sabotagem; expandir a 

capacidade operacional da Inteligência no espaço cibernético; compartilhar dados e 

conhecimentos; ampliar a confiabilidade do Sistema Brasileiro de Inteligência; 

expandir a capacidade operacional da Inteligência; fortalecer a cultura de proteção 

de conhecimentos; cooperar na proteção das infraestruturas críticas nacionais; 

cooperar na identificação de oportunidades ou áreas de interesse para o Estado 

brasileiro. 

Em consequência, as diretrizes mais importantes para o presente estudo são: 
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- Expandir a capacidade operacional da Inteligência no espaço cibernético, 

pois a internet é um espaço propício à atuação das redes de crime organizado 

transnacionais e à perpetração de atos terroristas. 

- Compartilhar dados e conhecimentos, pois a atuação coordenada depende 

do compartilhamento oportuno de dados entre os organismos estatais. Contudo, a 

disponibilidade sistêmica de acesso a dados e conhecimentos entre os órgãos do 

SISBIN ainda é um desafio. 

- Ampliar a confiabilidade do Sistema Brasileiro de Inteligência, pois a difusão 

de um conhecimento de Inteligência falso ou impreciso, ou até mesmo  a divulgação 

não autorizada de dados classificados pode comprometer a cadeia decisória do 

Estado. Tais fatos podem prejudicas a credibilidade do SISBIN junto aos decisores e 

à própria sociedade. Assim, a confiabilidade do SISBIN deve ser mantida e ampliada 

pela seleção de recursos humanos, pelo treinamento de servidores e pela 

implementação efetiva de contramedidas de segurança corporativa, de acordo com a 

PNI (2016). 

- Expandir a capacidade operacional da Inteligência. Nessa vertente, segundo 

a PNI (2016), deve ser mantido um adequado efetivo de agentes especializados; aos 

recursos, capacitações e treinamentos suficientes à sua execução; e à inserção dos 

instrumentos que amparem suas atividades, no ordenamento jurídico nacional. Tais 

medidas são importantes pois as ações de obtenção de dados sigilosos exigem 

equipes operacionais altamente capacitadas.  

- Cooperar na proteção das infraestruturas críticas nacionais. Ameaças como 

terrorismo e organizações criminosas transnacionais com distintos interesses devem 

ser monitorados para minimizar as possibilidades de sucesso das ações que visem a 

interromper ou comprometer o funcionamento das infraestruturas críticas nacionais. 

A PNI está sintonia com os preceitos da Política Externa Brasileira e com os 

interesses estratégicos definidos pelo Estado, como aqueles consignados na Política 

de Defesa Nacional e na Estratégia Nacional de Defesa. (BRASIL, 2016) 

Os atos normativos, instituições, métodos, processos, ações e recursos 
necessários à implementação dos seus objetivos são instrumentos da 
Inteligência. 

São instrumentos essenciais da Inteligência nacional: 
I – Plano Nacional de Inteligência; 
II – Doutrina Nacional de Inteligência; 
III – diretivas e prioridades estabelecidas pelas autoridades 

competentes; 
IV – SISBIN e órgãos de Inteligência que o integram; 
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V – intercâmbio de dados e conhecimentos no âmbito do SISBIN, nos 
termos da legislação em vigor; 

VI – planejamento integrado do regime de cooperação entre órgãos 
integrantes do SISBIN; 

VII – capacitação, formação e desenvolvimento de pessoas para a 
atividade de Inteligência; 

VIII – pesquisa e desenvolvimento tecnológico para as áreas de 
Inteligência e Contrainteligência; 

IX – ajustes de cooperação mediante instrumentos específicos entre 
órgãos ou entidades integrantes da Administração Pública Federal (APF), 
das Unidades da Federação ou da iniciativa privada; 

X – recursos financeiros necessários à consecução das atividades de 
Inteligência; 

XI – controle interno e externo da atividade de Inteligência; e 
XII – intercâmbio de Inteligência e cooperação técnica internacionais. 

(BRASIL, 2016) 
 

A atuação cada vez mais integrada nas vertentes preventiva (Inteligência) e 

reativa (Policial), de acordo com a PNI, é a forma mais efetiva de enfrentar o 

fenômeno do crime organizado, inclusive no que diz respeito a subsidiar os 

procedimentos de identificação e interrupção dos fluxos financeiros que lhe dão 

sustentação. Atualmente, a grande maioria dos países desenvolve o intercâmbio de 

dados e conhecimentos entre os órgãos de Inteligência e de repressão em âmbito 

nacional e internacional. 

Desse modo, pode-se inferir parcialmente que a PNI foi um importante avanço 

no ordenamento jurídico nacional. Porém, a sua completa implementação deve se 

configurar em um desafio aos órgão do SISBIN. Assim, a PNI pode contribuir 

sobremaneira no combate às novas ameaças ao Estado Brasileiro. 

 

5.2 A ESTRATÉGIA NACIONAL DE INTELIGÊNCIA (ENINT) 

A ENINT é um documento de orientação estratégica decorrente da Política 

Nacional de Inteligência (PNI) cuja finalidade é servir de referência para a 

formulação do Plano Nacional de Inteligência. Ela solidifica conceitos e identifica os 

desafios para a Atividade de Inteligência Nacional, além de definir eixos 

estruturantes e objetivos estratégicos (conforme quadro 1).  

Por ser ostensiva, a ENINT permite à sociedade conhecer os elementos 

orientadores do Sistema Brasileiro de Inteligência no período compreendido entre 

2017 e 2021. 

Além de tratar das ameaças já tratadas no âmbito da PNI, a Estratégia 

Nacional de Inteligência identifica as seguintes oportunidades: inserção internacional 

do país; cooperação internacional; desenvolvimento científico e tecnológico; 
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inteligência cibernética e consolidação de rede logística e de infraestrutura de 

interesse nacional. 

 
 

 

 
Fonte: ENINT, 2017 

 
 

Na sequência, a ENINT  estabelece orientações para a atuação integrada do 

SISBIN, na oportunidade em que for implementado o Plano Nacional de Inteligência 

(figura 13):  
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Figura 13 – Orientações para a atuação integrada do SISBIN 

Fonte: ENINT, 2017 

Portanto, infere-se parcialmente que a ENINT foi um importante passo na 

implementação da PNI. A sua completa adoção pode fortalecer de forma decisiva a 

Atividade de Inteligência Brasileira, fortalecendo o SISBIN e seus órgãos integrantes. 

 

5.3 A DOUTRINA MILITAR DE DEFESA (DMD) 

A Doutrina Militar de Defesa (DMD) estabelece os fundamentos doutrinários, 

que visam ao emprego de forças militares na defesa da Pátria e em outras missões 

previstas na Constituição Federal, nas leis complementares e em outros diplomas 

legais. (BRASIL, 2014) 

A Doutrina Militar de Defesa (BRASIL, 2007) define que o emprego das FA 

ocorre nas seguintes situações: 
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a) guerra - o Poder Militar é empregado explorando a plenitude de suas 

características de violência. Essa situação é observada por ocasião da defesa da 

Pátria. 

b) não-guerra - o Poder Militar é empregado de forma limitada, no âmbito 

interno ou externo. Não envolve o combate propriamente dito, exceto em 

circunstâncias especiais. Essa situação é observada nos casos de garantia dos 

poderes constitucionais; garantia da lei e da ordem; atribuições subsidiárias (onde se 

enquadra o combate ao narcotráfico como crime transnacional, mais 

específicamente na faixa de fronteira); prevenção e combate ao terrorismo (diferente 

da DMT onde é vista como uma atribuição subsidiária específica); ações sob a égide 

de organismos internacionais; emprego em apoio à política externa em tempo de paz 

ou crise; e outros empregos de não-guerra. 

A prevenção e o combate às ações terroristas devem ser conduzidos por 

forças policiais e militares especializadas, com ampla colaboração do setor de 

segurança pública. Devido à complexidade e ao ineditismo dessa modalidade de 

atuação das FA, existe a necessidade de disponibilizar recursos para que elas 

possam desenvolver e manter essa capacidade em todo o território nacional. Esse 

emprego das FA, seja independentemente, seja em arranjos coletivos com agentes 

de outras organizações nacionais ou internacionais, depende de autorização 

presidencial. (BRASIL, 2007) 

 
5.4 A DOUTRINA MILITAR TERRESTRE (DMT) 

A Força Terrestre (F Ter) é o instrumento de ação do Exército Brasileiro. Inclui 

todos os elementos do Exército Brasileiro (EB), organizados por módulos de 

combate, com base em capacidades, a partir dos fatores determinantes: Doutrina, 

Organização (e/ou processos), Adestramento, Material, Educação, Pessoal e 

Infraestrutura (DOAMEPI), com vistas ao emprego nas Operações no Amplo 

Espectro24. (BRASIL, 2014) 

A F Ter deve esta apta a conduzir Operações no Amplo Espectro, 

combinando atitudes, simultânea ou sucessivamente, em operações ofensivas, 

defensivas, de cooperação e coordenação com agências (OCCA), tudo isso em um 

                                                 
24 OPERAÇÕES NO AMPLO ESPECTRO - Combinação de atitudes - ofensiva, defensiva, de 
cooperação e coordenação com agências (OCCA) - empregada nas operações militares, sucessiva 
ou simultaneamente, como parte de uma Força Terrestre ou conjunta. As ações executadas - letais e 
não-letais - devem obedecer ao critério de proporcionalidade com relação aos efeitos desejados e 
estarem sincronizadas entre si e com os objetivos estabelecidos para cada operação. (BRASIL, 2015) 
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ambiente conjunto e interagências25 e, por vezes, multinacional. Consequentemente, 

a doutrina deve ser flexível, de forma a adaptar-se fácil e rapidamente às mudanças 

em qualquer cenário, para serem obtidos resultados decisivos, tanto em situações 

de Guerra e de Não Guerra. (BRASIL, 2014) 

As OCCA compreendem o apoio prestado por elementos da F Ter, por meio 

da interação com outras agências com a finalidade de conciliar interesses e 

coordenar esforços para a consecução de objetivos ou propósitos convergentes e 

que atendam ao bem comum, evitando a duplicidade de ações, dispersão de 

recursos e a divergência de soluções. No território nacional, esse apoio é regulado 

por diretrizes baixadas em ato do Presidente da República. (BRASIL, 2014) 

Essas operações de apoio podem ser efetivadas no País e/ou no exterior e 

contribuem para a garantia da Soberania Nacional, dos poderes constitucionais, da 

lei e da ordem, depois de esgotados os instrumentos destinados à preservação da 

ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, salvaguardando os 

interesses nacionais. (BRASIL, 2014) 

O apoio é proporcionado em atividades relacionadas à proteção de estruturas 

estratégicas e da sociedade, à cooperação com o desenvolvimento nacional e o 

bem estar social e ao apoio ao desenvolvimento econômico e de infraestrutura, 

conforme o quadro 2: 

Quadro 2 –Ações na Faixa de Fronteira e Prevenção e Combate ao terrorismo nas Operações de 
OCCA 

Operações de Cooperação e Coordenação com Outras Agências (OCCA)  

Garantia dos Poderes Constitucionais  

Garantia da Lei e da Ordem  

Atribuições subsidiárias  

Prevenção e combate ao terrorismo  

Sob a égide de organismos internacionais  

Em apoio à política externa em tempo de paz ou crise  

Outras 
operações 

em situação 
de não 
guerra 

Segurança de grandes eventos e chefes de Estado  

Garantia da votação e apuração (GVA)  

apoio ao cumprimento da legislação vigente e verificação de acordos sobre controle de armas e 
produtos controlados  

salvaguarda de pessoas, dos bens,dos recursos brasileiros ou sob a jurisdição brasielira, fora do 
território nacional  

 
patrulha fluvial – fiscalização do cumprimento de leis e regulamentos, em águas interiores 
jurisdicionais brasileiras, respeitados os tratados, convenções e atos internacionais   
Fonte: Manual EB70-MC-10.223 – Operações. 5.ed. 2017, adaptado pelo autor 

                                                 
25 OPERAÇÕES INTERAGÊNCIAS - Interação das Forças Armadas com outras agências com a 
finalidade de conciliar interesses e coordenar esforços para a consecução de objetivos ou propósitos 
convergentes que atendam ao bem comum, evitando a duplicidade de ações, dispersão de recursos 
e a divergência de soluções com eficiência, eficácia, efetividade e menores custos. O mesmo que 
OPERAÇÕES EM AMBIENTE INTERAGÊNCIAS. (BRASIL, 2015) 
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A prevenção e o combate ao terrorismo e a participação da Força Terrestre 

em ações na faixa de fronteira, englobadas pelas atribuições subsidiárias 

particulares, são essencialmente interagências.  

As Ações na Faixa de Fronteira visam a ampliar a capacidade do Estado em 

prover controle e segurança nessa porção de seu território, atuando no apoio aos 

órgãos governamentais a que, por destinação legal, cabe realizar a prevenção e 

repressão a ilícitos no local. (BRASIL, 2014) 

Os elementos da F Ter normalmente são empregados em caráter episódico e 

em área definida. Essas ações são caracterizadas pela complexidade na execução, 

o que enfatiza a necessidade de buscar a unidade de esforços com os demais 

agentes do Estado envolvidos, particularmente os Órgãos de Segurança Pública, de 

controle aduaneiro e de preservação ambiental. (BRASIL, 2014) 

Nesse contexto, o Plano Estratégico de Fronteiras do Governo Federal é o 

instrumento legal que determina a forma como essa unidade de esforços deve ser 

atingida entre os órgãos federais, estaduais e municipais. Os Gabinetes de Gestão 

Integrada de Fronteiras são os coordenadores dessas ações. (BRASIL, 2014) 

Uma política de prevenção e combate ao terrorismo efetiva deve integrar 

medidas em todos os campos do Poder Nacional. A efetividade dessa integração é 

conseguida pela estreita colaboração interagências. (BRASIL, 2014) 

Nesse sentido, o Manual de Operações, de 2014, do EB diz: 

Existe um consenso global de que as ações de prevenção e combate ao 
terrorismo são desenvolvidas, em ambiente interagências, em três níveis – 
estratégico, operacional e tático – nas vertentes de Inteligência, 
Antiterrorismo, Contraterrorismo e Administração de Consequências. 
(BRASIL, 2014) 
 

Quanto à vertente de Inteligência,  cabe ao Sistema de Inteligência pretar o 

apoio procedendo à “Análise da Ameaça Terrorista”. Essa análise é um estudo 

permanentemente atualizado que consiste num processo de exame e avaliação 

contínua de todas as informações disponíveis, concernentes a potenciais atividades 

de grupos ou indivíduos que possam afetar os interesses nacionais. (BRASIL, 2014) 

A prevenção e o combate às ações terroristas devem ser conduzidos por 

forças militares (Cmdo Op Esp) e policiais especializadas (COT/PF), com ampla 

colaboração do setor de segurança pública e de órgãos de inteligência nacionais e 

internacionais. Isto exige efetiva integração entre as forças militares e as outras 

agências especializadas para obter resultados satisfatórios. (BRASIL, 2014) 
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A END preconiza, dentre os objetivos estratégicos das FA, que o Exército, 

embora seja empregado de forma progressiva nas crises e na guerra, deve ser 

constituído por meios modernos e por efetivos muito bem adestrados. As forças 

devem ser organizadas em torno de capacidades, não em torno de inimigos 

específicos e nas ações estratégicas ressalta a necessidade de se promover o 

aperfeiçoamento da Doutrina de Operações Conjuntas. (BRASIL, 2014) 

Consoante com  tais orientações, a F Ter desenvolve o seu preparo com base 

em capacidades, pois estas fornecem as ferramentas necessárias para responder, 

com efetividade, aos desafios difusos, presentes e futuros. (BRASIL, 2014) 

As ameaças e os riscos são de natureza difusa e de difícil previsão. É habitual 

que o cenário de atuação tenha um caráter conjunto, multinacional e com a 

presença de organizações civis de variadas matizes, com ações em meio à 

população e com a presença da mídia. Tudo isso, condiciona a forma de atuação e 

emprego da F Ter. (BRASIL, 2014) 

Nesse contexto, os meios de IRVA, possibilitam a detecção das ameaças 

potenciais. Porém, o que se busca é a adequada categorização do inimigo e dos 

demais atores que possivelmente estarão presentes no Espaço de Batalha, de forma 

a determinar quem ou o que deve ser engajado (letalidade seletiva). (BRASIL, 2014) 

A figura 14 demonstra a identificação das ameaças: 

Figura 14 – Função básica identificar 

 

Fonte: BRASIL, 2014 
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O Espectro dos Conflitos (figura 15) representa uma escala na qual se 

visualizam os diferentes graus de violência politicamente motivada que abrange 

desde a Paz Estável até a situação de Guerra. A Paz Instável é a situação na qual 

ocorre violência localizada e limitada, que não comprometa a segurança do Estado 

como um todo; e a Crise, caracterizada por grave ameaça ao Estado cujo nível de 

violência não implique no envolvimento de toda a capacidade militar da Nação 

(contingência limitada). (BRASIL, 2014) 

Figura 15 - O Espectro dos Conflitos 

 
Fonte: BRASIL, 2014 

 

De forma análoga à DMD, a DMT (p. 5-2) descreve que o emprego da F Ter 

pode ocorrer nas situações: 

a) De Guerra – há o emprego o Poder Nacional, com predominância da 

Expressão Militar, explorando a plenitude de suas características de violência na 

defesa da Pátria, no amplo espectro dos conflitos. 

b) De Não Guerra – quando há o emprego do Poder Nacional, com 

predominância da Expressão Militar, sem implicar em ações de efetivo combate, 

exceto em circunstâncias especiais. O poder de combate é usado de forma limitada, 

em situação de normalidade institucional ou não, na garantia dos poderes 

constitucionais, garantia da lei e da ordem, prevenção de ameaças, gerenciamento 

de crise e na solução de conflitos.  

Do exposto, nota-se que a DMT, apesar de prever o emprego da força nos 

casos de guerra e não-guerra, é mais abrangente que a DMD. Nesse contexto, o 
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estudo trabalha o SIEx no apoio às ações da F Ter no caso de prevenção de 

ameaças (narcotráfico e terrorismo) no âmbito das operações de não-guerra. 

Coerente com o ambiente operacional, o Processo de Transformação do 

Exército almeja dotar a Força de novas competências e capacidades para o 

cumprimento de missões e tarefas na Era do Conhecimento. A obtenção dessas 

competências e capacidades é fundamental para que uma F Ter possa atuar em 

todo o espectro dos conflitos, alcançando o efeito dissuasório que devem ter as FA 

de um país. (BRASIL, 2014) 

As forças militares devem ser capazes de engajar alvos de natureza militar, 

com uma resposta proporcional à ameaça, mitigando os efeitos colaterais. Possuir 

letalidade seletiva implica possuir sistemas de armas precisos o bastante para 

preservar a população e as estruturas civis, em perfeito alinhamento com os 

princípios do Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA) e outras legislações 

pertinentes. (BRASIL, 2014) 

Como reflexos da importância da Dimensão Humana, é necessário adotar 

soluções que priorizem a redução do custo em vidas humanas, a proteção do 

homem e a preservação do bem estar físico e mental. (BRASIL, 2014) 

Os comandantes necessitam obter uma percepção atualizada e que reflita a 

realidade sobre o ambiente operacional, em todos os níveis, para adotar a decisão 

adequada e oportuna em qualquer situação de emprego. A consciência situacional 

permite que os comandantes possam se antecipar aos oponentes e decidir pelo 

emprego de meios na medida certa, no momento e local decisivos, 

proporcionalmente à ameaça. (BRASIL, 2014) 

A superioridade de informações é uma vantagem operativa derivada da 

habilidade de coletar, processar, disseminar, explorar e proteger um fluxo 

ininterrupto de informações aos comandantes em todos os níveis, ao mesmo tempo 

em que se busca tirar proveito das informações do oponente e/ou negar-lhe essas 

habilidades. É possuir mais e melhores informações do que o adversário sobre o 

ambiente operacional. Permite o controle da dimensão informacional (espectros 

eletromagnético, cibernético e outros) por determinado tempo e lugar. (BRASIL, 

2014) 
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A Inteligência26 é um dos elementos essenciais do poder de combate 

terrestre. Todos são igualmente importantes no preparo e no emprego dos meios 

terrestres para o cumprimento de suas missões. Dentre essas missões, se inserem a 

prevenção e combate ao terrorismo e a repressão ao narcotráfico, particularmente 

na faixa de fronteira terrestre. 

Assim, a Inteligência contribui para a formação da consciência situacional, 

busca atingir a superioridade de informações e favorece a letalidade seletiva e a 

proteção da tropa e de inocentes em um ambiente volátil, incerto e ambíguo. 

 

5.5 A LEI COMPLEMENTAR 97/99 E SUAS ALTERAÇÕES 

O emprego das Forças Armadas é de responsabilidade do Presidente da 

República e, dependendo do caso em questão, poderá ser ordenado após o 

esgotamento dos órgãos responsáveis pela ordem pública referenciados no Art. 144 

CF/88. (BRASIL, 1999) 

Nesse contexto, cabe ao Exército Brasileiro, (conforme as Leis 

Complementares Nº 97/99, Nº 117/04 e Nº 136/10) como atribuição subsidiária, 

preservadas as competências exclusivas das polícias judiciárias, atuar, por meio de 

ações preventivas e repressivas, na faixa de fronteira terrestre, contra delitos 

transfronteiriços e ambientais, isoladamente ou em coordenação com outros órgãos 

do Poder Executivo, executando, dentre outras, as ações de: patrulhamento; revista 

de pessoas e de veículos terrestres; prisões em flagrante delito (BRASIL, 2010); 

cooperar com órgãos federais na repressão aos delitos de repercussão nacional e 

internacional, no território nacional, na forma de apoio de inteligência, logístico, de 

comunicações e de instrução. (BRASIL, 2004) 

 

5.6 O PROGRAMA DE PROTEÇÃO INTEGRADA DE FRONTEIRAS (PPIF) 

O Decreto Nº 8.903, de 16 de novembro de 2016, instituiu o Programa de 

Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF) e organizou a atuação de unidades da 

administração pública federal para a sua execução com a finalidade do 

                                                 
26 INTELIGÊNCIA - Conjunto de atividades, tarefas e sistemas inter-relacionados empregados para 
assegurar a compreensão sobre o ambiente operacional, as ameaças, os oponentes (atuais e 
potenciais), o terreno e as Considerações Civis. Com base nas diretrizes do comandante, 
normalmente expressas em Necessidades de Inteligência (NI), executa as tarefas associadas às 
operações de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos (Busca de Alvos). 
(BRASIL, 2014) 
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fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos 

transfronteiriços. 

O PPIF tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de 

segurança pública, dos órgãos de inteligência, da Secretaria da Receita Federal do 

Brasil e do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas; e a cooperação e 

integração com os países vizinhos. (BRASIL, 2016) 

Nesse sentido, o PPIF tem como objetivos a integração e a articulação de 

ações de segurança pública da União, de inteligência, de controle aduaneiro e das 

Forças Armadas com as ações dos Estados e Municípios situados na faixa de 

fronteira; a integração e articulação das ações de segurança pública, de inteligência, 

de controle aduaneiro e das Forças Armadas com países vizinhos; o aprimoramento 

da gestão dos recursos humanos e da estrutura destinada à prevenção, ao controle, 

à fiscalização e à repressão a delitos transfronteiriços. (BRASIL, 2016) 

Para atingir tais objetivos, o PPIF promove ações conjuntas dos órgãos de 

segurança pública, federais e estaduais, da Secretaria da Receita Federal e do 

Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas na faixa de fronteira; o 

compartilhamento de informações e ferramentas entre os órgãos de segurança 

pública, federais e estaduais, os órgãos de inteligência, a Secretaria da Receita 

Federal e do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas; a integração com o 

SISBIN; e ações de cooperação internacional com países vizinhos. 

 

5.7 CONCLUSÃO PARCIAL 

Conclui-se que houve uma produção legislativa voltada ao tema Inteligência e 

ao tema terrorismo em âmbito Nacional. Apesar de não ser a ideal, formou-se um 

conjunto de normas mínimo ao exercício do levantamento de dados em face do 

terrorismo. 

O EB está cada vez mais sendo acionado para realizar missões de não-

guerra, no amplo espectro dos conflitos. Assim, foi imperativo que a Doutrina de 

Inteligência do EB e do MD evoluíssem. 

Nesse sentido, há um forte  alinhamento político, estratécico e em todos os 

níveis, em toda a legislação nacional de Inteligência assim como há inúmeros pontos 

de interseção com os interesses da Defesa Nacional. 

Conforme a legislação em vigor e o entendimento mais atual dentro do 

SISBIN, a ABIN, órgão responsável pela Inteligência de Estado, talvez não tenha 
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capacidade mais adequada para realizar operações de inteligência, muito menos 

para o processamento de dados relativos a campanhas e operações militares. Isto é 

ocasionado pela gama de atribuições que lhe competem. Tais alegações, 

contribuem para o aumento relevância do SIEx. 

Contudo, o SIEx deve observar os fatores determinantes de capacidades para 

desenvolver as aptidões requeridas para o desempenho das atividades e tarefas em 

um contexto de constante evolução nas dimensões física, humana e informacional. 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que houve uma intensa mudança no ambiente operacional em que 

a F Ter desenvolve as suas missões. A ameaça se tornou mais complexa, difusa e 

de difícil identificação. Dessa forma, a inteligência adquiriu importância no nível 

internacional. 

Nesse contexto, as normas relativas ao emprego da Inteligência em Nível 

Nacional foram incrementadas, não ao nível ideal, porém formou-se um arcabouço 

jurídico mínimo. 

Consequentemente, a Doutrina de Inteligência, dentro do MD, e mais 

específicamente, dentro do EB, evoluiu. A inteligência, antes voltada apenas para o 

assessoramento dos comandantes nos mais diversos níveis, adquiriu relevância na 

identificação e neutralização de ameaças em âmbito Nacional (não apenas no 

âmbito do Sistema Exército). 

O Decreto 4.376/02, que versou sobre a organização e o funcionamento do 

SISBIN já previa, em seu artigo 10, parágrafo único, que a inteligência relativa à 

condução de operações militares não seria alvo da ABIN. Por sua vez, o Gen Ex  

Etchegoyen, Ministro Chefe do GSI, em palestra proferida na ECEME, em 03Set18, 

demonstrou a visão de que a ABIN não seria o órgão mais vocacionado à condução 

de operações de inteligência. Segundo a autoridade, o papel da Agência seria mais 

de coordenação dos esforços de obtenção e gerenciamento do conhecimento 

disponível, em face de toda a gama de funções que estão no rol de 

responsabilidades da mesma. 

Atualmente, o SIEx constroi a consciência situacional e contribui para a 

superioridade de informações por meio de um PITICIC focado no terreno (onde a 
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disciplina de imagens prevalece), considerações civis e principalmente no inimigo 

(onde a disciplina de humanas tem prevalência apoiada por sinais e onde  a 

cibernética ganha vulto). É importante observar que esses são os apectos mais 

importantes a serem observados para subsidiar um possível emprego de tropa 

contra o crime organizado transnacional na faixa de fronteira e no combate e 

prevenção ao terrorismo. 

O EB está cada vez mais sendo acionado para realizar missões de não-

guerra, no amplo espectro dos conflitos. O seu Sistema de Inteligência, há muito 

consolidado, avulta de importância para reduzir as incertezas do emprego da F Ter e 

identificar oportunidades de atuação, necessitando apenas de alguns ajustes no 

desenvolvimento de novas capacidades. 

O já rotineiro trabalho na faixa de fronteira contra crimes transnacionais, bem 

como o emprego do Comando de Operações Especiais (COpEsp) nas ações anti e 

contraterrorismo (atualmente o mais adequado meio de que dispõe o país para fazer 

frente ao terrorismo) requerem uma produção de conhecimento de inteligência 

detalhada, direcionada, contínua e oportuna facilitada pela interoperabilidade e 

unidade de comando proporcionados pelo SIEx. 

Isto posto, verifica-se que o DOAMEPI do SIEx se encontra inadequado para 

o cumprimento das diversas missões que se apresentam. Faz-se necessária uma 

adequação profunda em relação ao MATERIAL, PESSOAL (apenas 

remanejamento), EDUCAÇÃO (INSTRUÇÃO) e INFRAESTRUTURA. A DOUTRINA 

e a ORGANIZAÇÃO, apesar de não serem as ideais, cumprem a sua missão por 

serem genéricas e abrangentes. Porém, é interessante que a legislação forneça uma 

maior proteção e respaldo para a atuação da Inteligência Militar em âmbito Nacional 

e Internacional. 

Por fim, mesmo com o DOAMEPI necessitando de adequações, o SIEx é 

imprescindível para que o Estado Brasileiro faça frente ao narcotráfico transnacional 

e às ameaças terroristas que possam se apresentar contrárias aos seus interesses. 

Isto se dá principalmente pelos recursos humanos de que dispõe e pela capilaridade 

que apresenta em todo o território nacional. Corroboram tais fatores, a solidez e 

tradição do referido Sistema, contribuindo para mitigar os desafios que se 

apresentam ao SISBIN e, em consequência, ao Brasil. 
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