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RESUMO 
Esse estudo científico apresenta o panorama acerca de um problema enfrentado pelo Exército 
Brasileiro (EB) na sua crescente participação em operações Garantia da Lei e da Ordem (GLO): 
operação de varredura em presídios. Baseado nessa informação, o tema foi delimitado para o estado 
do Mato Grosso do Sul e foi estabelecido o objetivo geral deste artigo que é analisar o trabalho da 
inteligência no sistema penitenciário como forma de obter dados que integrados, constituem 
excelentes conhecimentos que darão aos decisores um melhor entendimento da situação a ser 
enfrentada. Para isso, a literatura utilizada baseou-se em manuais do Exército Brasileiro, publicações 
e artigos científicos  em relação a conjuntura e dificuldades do sistema prisional brasileiro e suas 
características. Por meio de um processo metodológico, apresentou-se de que forma a Função de 
Combate Inteligência se integra as demais funções nesse contexto, evidenciando um resultado capaz 
de contribuir para os desafios a serem encarados nesse tipo de operação. 
Palavras-chave: Inteligência. Operações de Garantia da Lei e da Ordem. Presídios. Integração. 
 
ABSTRACT 
This scientific study provides an overview of a problem facing the Brazilian Army in its growing 
participation in Law and Order Guarantee operations: prison operation. Based on this information, the 
theme was delimited for the state of Mato Grosso do Sul and the general objective of this work was 
established, which is to analyze the intelligence work in the penitentiary system as a way of obtaining 
integrated data, which constitute excellent knowledge that will give decision makers a better 
understanding of the situation to be faced. For this, the literature used was based on Brazilian Army 
manuals, publications and scientific articles regarding the conjuncture and difficulties of the Brazilian 
prison system and its characteristics. Through a methodological process, it was presented how the 
Intelligence Combat Function integrates the other functions in this context, showing a result capable of 
contributing to the challenges to be faced in this type of operation. 
Keywords: Intelligence. Law and Order Guarantee Operations. Prisons. Integration 
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1 INTRODUÇÃO 

Em junho de 2016 existiam 726.712  indivíduos privados de liberdade no Brasil, 

sendo 689.510 pessoas em estabelecimentos administrados pelas Secretarias 

Estaduais de Administração Prisional e Justiça. Em relação ao número de vagas, 

existe um déficit total de 358.663 mil vagas, cenário agravado em relação aos anos 

anteriores. (Figura 1). 
 

  
                             FIGURA 1 – População prisional brasileira 
                             Fonte: Infopen, Junho/2016 
 

Diante desse cenário, em janeiro de  2017, a morte de 100 detentos evidenciou 

a guerra de facções criminosas1 dentro dos presídios nacionais e revelou a 

fragilidade do sistema penitenciário brasileiro. 

Os antecedentes que revelaram a crise supracitada ocorreram em cadeias nas  

cidades de Manaus-AM, Boa Vista-RR e região metropolitana de Natal-RN. 

Diante da crise, o Ministério da Justiça anunciou a criação de um Grupo 

Nacional de Intervenção Penitenciária, com a finalidade de atuar no interior dos 
                                                
1 A Guerra de facções criminosas teve como protagonistas detentos ligados à Família do Norte (FDN), 
facção da região da Amazônia, e integrantes da facção criminosa paulista Primeiro Comando da 
Capital (PCC) presos no Complexo Anísio Jobim (Compaj) em Manaus. A FDN é aliada do Comando 
Vermelho (CV), organização criminosa do Rio de Janeiro.   
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presídios em parceria com as polícias estaduais em caso de instabilidade no sistema 

penitenciário. 

Em paralelo, o então ministro da defesa Raul Jungmann, em conformidade com 

a com a Lei complementar 97, de 9 de junho de 1999, anunciou em 17 de janeiro do 

mesmo ano, a decisão do Presidente da República, Michel Temer, de autorizar o 

emprego das Forças Amadas para inspecionar materiais proibidos nas unidades 

penais  mediante demanda dos governadores dos Estados afetados pela crise 

penitenciária.  

A “ Operação Varredura” consistiu então no emprego de meios das Forças 

Armadas em ações de garantia da Lei e da Ordem (GLO), com duração de um ano 

(temporária) e episódica, nas dependências de estabelecimentos prisionais.  

Nesse contexto, em 26 de janeiro, o governo do Mato Grosso do Sul formalizou 

o pedido de auxílio das Forças Armadas nas ações de vistoria nos presídios do 

Estado.  

Diante da solicitação do governo do estado, o Comando Militar do Oeste 

(CMO) foi acionado para atender a demanda dando início às operações de 

varreduras de presídios que ocorreram no dia 15 de fevereiro de 2017 em Campo 

Grande, e em 17 de maio 2017 na cidade de Dourados. A operação atende à 

solicitação do Governo do estado e tem por finalidade salvaguardar os interesses 

regionais e nacionais, mantendo uma situação de paz, tranquilidade e normalidade 

no âmbito da sociedade sul-mato-grossense. (MINISTÉRIO DA DEFESA ,2017). 

 

 

1.1 PROBLEMA 

A arte da guerra se depara com novos desafios e complexidades. Os conflitos 

atuais tendem a ser limitados, não declarados, convencionais ou não, e de duração 

imprevisível, e as ameaças são cada vez mais fluidas e difusas. (BRASIL, 2014) 

Assuntos que tradicionalmente eram entendidos como atinentes à área de 

Segurança Pública, passaram a fazer parte das discussões de Defesa Nacional, 

justamente em função da emergência e das contínuas solicitações de emprego das 

Forças Armadas em GLO para lidar com ameaças não diretamente ligadas à guerra. 

Diante desse aspecto, a crise no sistema penitenciário brasileiro trouxe um 

novo desafio de emprego do EB baseado nas operações de GLO, sendo a Função 
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de Combate Inteligência2 essencial para garantir aos comandantes encarregados 

uma melhor consciência situacional3 do problema. 

Analisando o cenário, entende-se que “é fundamental compreender os 

processos sociais e políticos que permitiram a conformação de um cenário nas 

prisões que produziu grupos portadores de uma identidade, de um discurso e de 

formas de organização e regulação social que se enraizaram dentro e fora destes 

espaços. O aumento do encarceramento e do fluxo de pessoas nas prisões 

deslocou a prisão para o centro da dinâmica social, política e criminal 

contemporânea. E a violência nas prisões em 2017 explicitou esse fenômeno”. 

(DIAS; MANSO, 2017) 

No sentido de orientar a pesquisa e o desenvolvimento da integração da 

função de combate inteligência com as demais funções, foi formulado o seguinte 

problema:  

Qual a melhor maneira de utilizar a inteligência em prol das operações militares 

de varreduras de presídios realizadas pelo Exército Brasileiro no estado do Mato 

Grosso do Sul? 

1.2 OBJETIVOS 

A fim de determinar as necessidades de inteligência inerentes à consciência 

situacional em uma operação de varredura de presídios, o presente estudo pretende 

analisar o trabalho da inteligência no sistema penitenciário sul mato-grossense  

como forma de extrair informações, as quais agregadas, constituem excelentes 

conhecimentos que darão ao decisor uma melhor consciência situacional do 

problema, proporcionando uma integração entre as demais funções de combate que 

atuarão em conjunto em benefício das operações de varreduras de presídios. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico 

do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Identificar o aumento do emprego do Exército Brasileiro em Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem (GLO); 

                                                
2 Função de Combate é uma terminologia utilizada pelo Exército Brasileiro para representar a essência das 
capacidades que a Força Terrestre emprega em situações  de guerra ou de não guerra. 
3 Consciência situacional pelo doutrina militar se define pela  percepção atualizada, e que reflita a realidade 
sobre o ambiente e a situação de tropas amigas e oponentes.  
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b) Identificar os problemas do sistema penitenciário sul mato-grossense; 

c) Identificar a atuação de organizações criminosas nos presídios do Mato 

Grosso do Sul; 

d) Formular uma proposta de emprego da inteligência no ambiente prisional em 

operações de varreduras de presídios. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

A doutrina militar afirma que os comandantes necessitam obter uma 

percepção atualizada e que reflita a realidade sobre o ambiente e a situação de 

tropas amigas e oponentes. A consciência situacional contribui com a decisão 

adequada e oportuna em qualquer situação de emprego, permitindo 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, p. 7-3).  

No caso do emprego do EB no ambiente prisional, os conhecimentos 

fornecidos pela inteligência atrelados às demais funções de combate contribuirão 

para melhorar e aprimorar essa consciência situacional. 

Os últimos empregos do EB em missões de GLO retratam a tendência da 

urbanização dos combates e evidenciam a importância dos dados fornecidos pela 

inteligência. “A inteligência, nas Op GLO, deve disponibilizar conhecimentos acerca 

das características dos APOP4, da GLO e da população. A atividade de inteligência 

deve realizar o acompanhamento das potenciais ações das ameaças. A produção do 

conhecimento apoia as ações das forças empregadas e fornece dados para o 

desenvolvimento de todas as tarefas” (BRASIL, 2018, p. 6-1).  

Devido à complexidade envolvida, percebe-se que a crise no sistema 

penitenciário brasileiro não foi solucionada, e existe a possibilidade de uma nova 

instabilidade nesse setor; um exemplo dessa fragilidade foi a transferência de líderes 

de organizações criminosas para presídios federais no início do ano de 2019, o que 

resultou no decreto nº 9708 de 13 de fevereiro de 2019 que autorizou o emprego das 

Forças Armadas para a Garantia da Lei e da Ordem, no período de 13 a 27 de 

                                                
4 A sigla APOP (Agentes de Perturbação da Ordem Pública) é uma terminologia utilizada pelas Forças Armadas 
e se referem as pessoas ou grupos de pessoas cuja atuação, momentaneamente, comprometa a preservação da 
ordem pública ou ameace a incolumidade das pessoas e do patrimônio. 
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fevereiro de 2019, no estado do Rio Grande do Norte e no estado de Rondônia, para 

a proteção do perímetro de segurança das penitenciárias federais em Mossoró e em 

Porto Velho, em um raio de dez quilômetros, considerado a partir do muro externo 

da unidade prisional. 

Nesse sentido, o presente estudo se justifica por promover uma pesquisa a 

respeito de um tema atual e de suma importância para o integração e emprego da 

Função de Combate Inteligência com as demais funções, como forma de auxiliar as 

operações no ambiente prisional sul mato-grossense. 

O trabalho pretende, ainda, formular uma sugestão de emprego da 

inteligência no ambiente prisional, abastecendo os comandantes das tropas que 

atuarão no sistema penitenciário brasileiro em ações de varredura 

 

2 METODOLOGIA 

Para colher elementos de estudo que permitissem formular uma possível 

solução para o problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura 

analítica, fichamento das fontes, argumentação e estudo bibliográfico. 

O estudo bibliográfico tem a intenção de identificar as causas da instabilidade 

no sistema prisional brasileiro, a relevância desse problema para segurança do país 

e de que forma a integração da inteligência com as demais funções de combate 

contribui para emprego do Exército Brasileiro, quando acionado para auxiliar nas 

soluções das crises nos presídios nacionais.  

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa qualitativas, pois remete a um estudo na área sociológica. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade descritiva tendo em 

vista descrever as características do ambiente prisional sul mato-grossense e suas 

variáveis e impactos para segurança pública.  

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 Iniciamos o delineamento da pesquisa com a definição da região a ser 

estudada, estado do Mato Grosso do Sul, bem como a definição de conceitos, afim 

de viabilizar a solução do tema em análise, sendo baseada em uma revisão de 

literatura no período de janeiro de 1994 até janeiro de 2019. Essa delimitação 
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fundamentou-se pela necessidade de entender a dinâmica criminal nos presídios da 

década de 90 aos dias atuais,  problemática que  interferiu nas politicas de 

segurança pública e teve inúmeras consequências, culminando com o emprego do 

Exército em ambiente prisional. 

 O limite anterior foi determinado desejando incluir as análises sobre a criação 

da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), sua atuação e 

influência no sistema prisional do Mato Grosso do Sul. 

Foram utilizadas as palavras-chave exército, presídio, combate, consciência 

situacional e inteligência, juntamente com seus correlatos em inglês, na base de 

dados RedeBIE, Scielo, em sítios eletrônicos de procura na internet, biblioteca de 

monografias biblioteca de monografias da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 

(EsAO), sendo selecionados apenas os artigos em português e inglês. O sistema de 

busca foi complementado pela coleta de periódicos a exemplo da revista brasileira 

de segurança pública, bem como de manuais do EB referentes ao tema. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento do estudo contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios: 

levantamento de documentos, processo de observação e etnografia. 

2.2.1 Levantamento de documentos e etnografia 

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar estudos 

relevantes acerca do tema em questão, foi realizado um levantamento da 

problemática prisional do Estado do Mato Grosso do Sul, verificando suas 

características tanto de ordem estrutural, como a peculiaridade dos detentos dos 

estabelecimentos penais. Tal entendimento é necessário para se compreender de 

que forma a Função de Combate Inteligência irá contribuir para com as demais 

Funções de Combate na busca por soluções durante as operações de varreduras de 

presídios no Mato Grosso do Sul. 

 O estado do Mato Grosso do Sul destaca-se por fazer fronteira com os 

países do Paraguai e Bolívia, conhecidos mundialmente por serem produtores de 

maconha e cocaína, respectivamente.  

Segundo um estudo realizado em 2011 pela Junta Internacional de 

Fiscalização de Entorpecentes, ligada às Nações Unidas, 80% da maconha da 
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maconha utilizada no Brasil em 2011 entrou pelo Paraguai, e de acordo com o 

mesmo levantamento, o Paraguai é o maior produtor de maconha da América do 

Sul.  

No caso da Bolívia, no ano de 2011, o representante do Escritório das Nações 

Unidas contra a Droga e o Crime (ONUDC), César Guedes, disse em entrevista que 

"a Bolívia representa, agora, um problema para o Brasil, não mais para os Estados 

Unidos, porque a droga boliviana já está nas portas brasileiras". Tal afirmação é 

corroborada pelo relatório do Departamento de Estado apresentado ao Congresso 

norte-americano no ano de 2017, em que se constata o aumento em 47% da 

produção de cocaína pura na Bolívia nos últimos dez anos sendo no Brasil realizado 

a logística para transporte desse ilícito para Europa através Atlântico e em parcerias 

com facções criminosas nacionais. 

Diante dessas características, o estado do Mato Grosso do Sul, de acordo 

com o relatório Infopen 2016 possui cerca de 18.688 detentos em seus 

estabelecimentos penais. (figura 2); entretanto, figura como o estado que mais 

encarcera em todo o país, em termos proporcionais, são 696,7 pessoas privadas de 

liberdade para cada grupo de cem mil habitantes do Estado. (figura 3) 

  
  FIGURA 2 – População prisional do Brasil por Unidade da Federação 
  Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen, Junho/2016 
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                 FIGURA 3 – Taxa de aprisionamento por Unidade da Federação                 
                 Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen, Junho/2016 
 

O Mato Grosso do Sul possui cerca de 45 unidades prisionais que 

contabilizam um total de 7.731 vagas para detentos no Estado, um déficit de 10.957 

vagas. (Figura 4).De acordo com a auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da 

União (TCU), em conjunto com Tribunais de Contas estaduais e municipais, sobre o 

sistema prisional de 17 Estados e do Distrito Federal, observou-se que a 

superlotação do presídios favorece a atuação de organizações criminosas. “A 

superlotação das unidades prisionais propicia a atuação mais incisiva de facções 

criminosas, umas das principais razões apontadas para a ocorrência das rebeliões 

no início deste ano”, diz o relatório da ministra Ana Arraes, em referência às 

rebeliões que culminaram na crise do sistema penitenciário ocorridos em 2017. 
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           FIGURA 4 – Capacidade do sistema prisional e déficit de vagas por UF 
           Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen, Junho/2016 

Outro dado importante para se entender as características do ambiente 

prisional do Mato Grosso do Sul é compreender o perfil da população prisional desse 

estado. Segundo dados do Infopen/2016, o Brasil possui cerca de 55% da 

população prisional formada por jovens, considerados até 29 anos, segundo 

classificação do Estatuto da Juventude (Lei no 12.852/2013)(figura 5). Ao 

analisarmos a participação dos jovens na população brasileira total, é possível 

afirmar que os indivíduos entre 18 e 29 anos representam 18% da população total 

no Brasil e 55% da população no sistema prisional no mesmo ano. 

No Mato Grosso do Sul , cerca de 48% de pessoas privadas de liberdade são 

jovens, número menor que a média brasileira.(figura 6) 
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FIGURA 5 – Faixa etária das pessoas privadas de liberdade no Brasil 
Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen, Junho/2016 

 

 

  
FIGURA 6 – Faixa etária das pessoas privadas de liberdade no Brasil 
Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen, Junho/2016 



    11 
 

No Brasil, a informação sobre raça, cor ou etnia da população carcerária se 

caracteriza por haver 64% dos detentos da raça negra, porcentagem maior se 

compararmos com a quantidade de pessoas negras no Brasil que são na ordem de 

55%. (Figura 7).No Mato Grosso do Sul, a população carcerária de pessoas de raça 

negra se mantém praticamente na média nacional,  sendo da ordem de 62%. (figura 

8). 

  
FIGURA 7 – Raça, cor ou etnia das pessoas privadas de liberdade e da população total 
Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen, Junho/2016 

 

   
 

 

FIGURA 8 – Raça, cor ou etnia das pessoas privadas de liberdade no Mato Grosso do Sul 
Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen, Junho/2016 
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Outro aspecto relevante para o entendimento da dinâmica prisional do Mato 

Grosso do Sul é a escolaridade. Dados do Infopen/2016, informam que, na média 

nacional, há informação para 70% da população prisional.(Figura 9).O Mato Grosso 

do Sul está acima da média nacional, obtendo 84% de pessoas privadas de 

liberdade com informação. (Figura 10) 

  
FIGURA 9 – Escolaridade das pessoas privadas de liberdade no Brasil 
Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen, Junho/2016 
 

 

 

FIGURA 10 – Escolaridade das pessoas privadas de liberdade no Mato Grosso do Sul 
Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen, Junho/2016 
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No Mato Grosso do Sul, a custodia dos presos fica a cargo da Agência 

Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul – 

Agepen/MS, uma autarquia5 vinculada à Secretaria de Estado de Justiça e 

Segurança Pública e por ela supervisionada. A Agepen tem por finalidade custodiar 

os presos provisórios, executar as penas de prisão e as medidas de segurança 

detentivas, amparar os egressos e exercer a observação cautelar dos beneficiários 

da suspensão e livramento condicionais, administrando os estabelecimentos 

prisionais do Estado de Mato Grosso do Sul. 

Diante disso, outra perspectiva indispensável é compreender a distribuição de 

agentes de custódia por número de presos. De acordo com Infopen/2016, a média 

nacional é de 8,2 presos para cada agente de custodia; no caso do Mato Grosso do 

Sul, temos 18,6 presos para cada agente (figura 11), o que viola a resolução nº9, de 

2009, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), que 

indica a proporção de um agente para cada 5 pessoas presas como padrão razoável 

para garantia da segurança física e patrimonial nas unidades penais, a partir do 

parâmetro oferecido pela Estatística Penal Anual do Conselho da Europa, data-base 

2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
5 Autarquia na administração pública é uma entidade autônoma, auxiliar e descentralizada da administração 
pública, porém fiscalizada e tutelada pelo Estado. 
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                           FIGURA 10 – Servidores responsáveis pela custodia de presos por UF 
                           Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen, Junho/2016 
 

 Ainda com objetivo de se entender a dinâmica prisional do Mato Grosso do 

Sul, é imprescindível discorrer sobre as facções criminosas que atuam nesse setor e 

que são o princípio das crises no sistema penitenciário, tudo com objetivo de moldar 

seus modus operandi para facilitar a produção de conhecimento que irá assessorar 

os tomadores de decisões em todos os níveis, contribuindo para uma melhor 

consciência situacional, integrando-se com as demais funções de combate. 

 A facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) tem exercido um 

papel relevante nas cadeias do Mato Grosso do Sul e vem afrontando as 

autoridades de segurança pública. 
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Inicialmente, a própria existência da facção foi negada por diversas vezes 

pelos políticos e  pelos governantes paulistas6, que acusavam a mídia de criar aquilo 

que almejavam sobre a organização, numa posição refrataria que se manteve 

mesmo depois dos ataques a autoridades de segurança, em 2006 (ADORNO; 

SALLA, 2007). 

Durante as décadas de 1990 e 2000, assistiu-se a um processo de 

espraiamento do PCC dentro do sistema prisional de São Paulo e para fora das 

prisões, e a partir de 2006 passou a abranger outros estados da federação (DIAS, 

2013). No caso do Mato Grosso do Sul, o PCC já́ tinha uma presença significativa 

desde o final dos anos 1990 e início dos anos 2000, em virtude da transferência de 

lideranças para presídios desse Estado. (DIAS; MANSO, 2017) 

As rebeliões em presídios no Norte e no Nordeste do Brasil, em janeiro de 

2017, produziram mais de 100 mortos e evidenciou uma nova configuração de redes 

criminais no Brasil, articuladas pelo mercado de drogas e organizadas por facções 

regionais formadas dentro dos presídios, com graus diferentes de rivalidade e 

articulações, em relações que podem transpor as fronteiras estaduais e até as 

nacionais. (DIAS; MANSO, 2017) 

Nesse contexto, a expansão da organização criminosa PCC e consequente 

disputa por território nos Estados da federação (figura 11), contribui para 

desequilibrar as cenas regionais ao levar mais drogas e armas aos integrantes 

desses lugares, aumentando a violência na competição por esse mercado 

emergente de drogas, com rivalidades articuladas a partir dos presídios regionais. 

(DIAS; MANSO, 2017).  

E essa disputa por território deu início a crise no sistema penitenciário 

brasileiro, que resultou com o emprego do Exército Brasileiro em alguns estados da 

Federação como  Mato Grosso do Sul para realizar operações de varreduras.  

 

 

 

 
                                                
6 O PCC surgiu  no Estado de São Paulo na penitenciária de segurança máxima, na cidade de Taubaté/SP no ano 
de 1993. Na década de 90 teve seu período de consolidação e a partir dos anos 2000 sua expansão em caráter 
transnacional. 
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FIGURA 11 – Mapa das facções no Brasil (sistema prisional) 
Fonte: DIAS (2013) com atualização feita por DIAS e MANSO (2017) 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os aspectos levantados na revisão da literatura mostram a problemática do 

sistema prisional do Mato Grosso do Sul e evidenciam um desafio para o Exército 

Brasileiro no emprego de tropa nesse ambiente hostil, difuso e incerto. 

A função de combate inteligência “é muito mais que a simples obtenção de 

dados e informações. É um processo contínuo que integra a análise da informação 

com o desenvolvimento das operações, de maneira que se possa visualizar e 

entender a situação” (BRASIL, 2015). 

O objetivo de obter uma melhor consciência situacional depende da 

integração do conhecimento produzido com as demais funções de combate, 

conforme prescreve o manual EB20-MC-10.207 (figura 12),  “A função de combate 
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inteligência é capaz de extrair informações de cenários rarefeitos e, com a devida 

integração com outros dados disponíveis, produzir conhecimentos de significativo 

valor para o decisor, com oportunidade de utilização em prol da operação. Por esse 

motivo, faz-se necessário a interlocução da função de combate inteligência com as 

demais integrantes do poder de combate”. (BRASIL, 2015)    

      
              FIGURA 12 – Relação da inteligência com as demais funções de combate                  
              Fonte: BRASIL (2015) 
 

Nesse cenário e analisando a conjuntura dos fatores que culminaram com o 

emprego do Exército Brasileiro no sistema prisional sul-mato-grossense, faz-se 

necessária caracterizar de que forma essa integração supracitada pode beneficiar as 

operações militares nos presídios. 

Não há questionamento sobre a importância de um estudo prévio das 

circunstâncias e condicionantes que envolveram a crise, bem como as 

características que moldam essa estrutura complexa dos estabelecimentos penais 

caracterizados por forte presença da organização criminosa PCC de caráter 

transnacional, pela superlotação e péssimas condições sanitárias nos locais 

destinados aos presos, pela falta de agentes penitenciários e pela alto índice de 

encarceramento. É interessante ressaltar que além da  falta de agentes 

penitenciários, existe a corrupção de profissionais desse setor que acabam por 

auxiliar as atividades ilícitas da organização criminosa dentro dos presídios, como 
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podemos constatar na Operação Xadrez7 realizada pelo Grupo de Atuação Especial 

de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Publico do Mato Grosso 

do Sul. 

Nas operações de varreduras de presídios no Mato Grosso, a Função de 

Combate Movimento e Manobra integra-se com a Função de Combate Inteligência 

através da produção de conhecimentos no que se refere principalmente a : estrutura 

da penitenciária, englobando características dos pavilhões e celas, indicando locais 

das lideranças, modus operandi na utilização de materiais ilícitos pelos detentos, 

quantidade de presos, problemas específicos da unidade penal incluindo aos que se 

referem a corrupção de servidores. Todos esses conhecimentos proporcionarão ao 

decisor dispor melhor seus meios por conta desse conjunto de informações 

disponíveis que oferecem um ambiente favorável à melhor execução do movimento 

e da manobra. 

A integração da Função de Combate Inteligência com a Função de Combate 

Comando e Controle é impositiva tendo em vista que os meios de TI que viabilizam 

a comunicação antes e durante as operações de varreduras são determinantes para 

o trabalho de análise de dados para a integração de conhecimentos.  

A Inteligência é uma das seis Funções de Combate. Sua abrangência 

alcança as demais Funções de Combate, que são diretamente afetadas ou 

estão relacionadas com os produtos da Inteligência. Em particular as 

Funções de Comando e Controle e Proteção englobam atividades e tarefas 

próprias do Sistema de Inteligência do Exército (SIEx) (BRASIL, 2015)    

Cabe salientar que nas penitenciárias está previsto a existência de 

bloqueadores de celulares, nesse sentido é interessante saber se tais materiais 

existem nos presídios a serem revistados e também se estão funcionando com 

intuito de evitar a comunicação dos presos por esse meio de comunicação que 

,certamente, irá impactar nas ações da tropa. Outro ponto a ser levado em 

consideração é a utilização de câmeras portáteis, drones e sistemas de aeronaves 

remotamente pilotadas (SARP) que darão ao decisor, em tempo real, as atividades 

da tropa no interior dos presídios, possibilitando-o exercer a arte do comando. 

                                                
7 A Operação Xadrez resultou na prisão de dois diretores de presídios na cidade de Corumbá-MS, segundo o 
Ministério Público do Mato Grosso do Sul, os presos pagavam propina aos diretores para garantir as regalias 
dentro da cadeia. 
 



    19 
 

No que se refere a Contrainteligência, deve-se atentar para comunicação 

rádio criptografada pois já se tem a informação que a facção criminosa atuante PCC 

atua dentro e fora dos presídios. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa se propôs, como objetivo geral, elaborar um estudo sobre a 

integração da Função de Combate Inteligência com as demais Funções de Combate 

no âmbito das operações de varreduras de presídios no Mato Grosso do Sul. 

Para que o trabalho tivesse êxito, buscou-se entender a problemática do 

sistema prisional do Mato Grosso do Sul e suas características, afim de determinar 

as necessidades de inteligência que pudessem auxiliar  as tomadas de decisão do 

comandante da operação. 

A integração dos dados é de extrema importância para o sucesso da 

operação. De maneira oportuna, esse trabalho pôde contribuir para o entendimento 

de diversos temas relacionados a problemática de um estabelecimento penal, 

abordando a sistemática de encarceramento, fato que evidenciou a dificuldade em 

se trabalhar nesse espaço incerto e difuso. Ressalta-se que o entendimento dessa 

conjuntura aliado a integração das informações proporciona um melhor 

assessoramento ao decisor. 

Acerca sobre o atual contexto que envolve uma operação de varredura no 

estado do  Mato Grosso do Sul, conclui-se que a crise no sistema penitenciário 

brasileiro não foi resolvida, e existe a possibilidade de uma nova instabilidade nesse 

setor, sendo a integração da Função de Combate com as demais Funções primordial 

para o sucesso da operação. 

No apêndice A, verifica-se uma solução prática para integração da Função de 

Combate Inteligência com as demais funções nas operações de varreduras de 

presídios. 
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APÊNDICE A : Solução prática 

 

A presente pesquisa conclui que é de vital importância integrar a Função de 

Combate Inteligência com as demais Funções de Combate em uma operação de 

varredura de presídios. 

A integração deve ser feita de maneira contínua e oportuna. Em uma 

operação de varredura é imprescindível a disponibilização dos conhecimentos 

acerca das características do ambiente prisional com o intuito de auxiliar as tomadas 

de decisão em todas as fases da operação. 

Face ao exposto, o trabalho sugere a realização de um levantamento de 

inteligência pautado, principalmente, nos seguintes itens,  de forma a se integrar 

com as demais Funções de Combate: 

- Identificar as características do ambiente prisional: ORCRIM dominante, 

lideranças e sua localização no interior do presídio, forma de atuação da ORCRIM, 

prática de ilícitos no interior da penitenciária, peculiaridade das agências 

responsáveis pelo preso. 

- Realizar o imageamento de todas as instalações do presídio, tanto a parte 

interna, como a parte externa. 

- Ambientar os militares da operação com oportunidade, de forma que as 

informações obtidas pela inteligência auxiliem no treinamento e na execução das 

tarefas durante a operação. 

- Auxiliar no planejamento das atividades de Comunicação Social fornecendo 

dados pertinentes sobre o ambiente prisional. 

- Identificar as áreas de apoio logístico que irão dar suporte necessário aos 

militares durante a operação. 

- Realizar a integração dos OSP locais, demais órgãos e agências 

responsáveis pelo presídio, durante a fase de planejamento e na execução da 

tarefas durante a operação. 

 


