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Em, 

NORMAS PARA 0 FUNCIONAMENTO 
DE DEFESA INTERNA DO IIS EX (C 
COMUNIDADE DE INFORMAÇOES/SP 
*  ■ «_-•„   •        * 

DOTS/Santos. 

DIT/Santos 
Cópia em xerox das NORMAS. 
Ene.  844/09-73/SI/SRDPF/SP. 

10-73 
JHO  DE   OPERAÇÕES 

I/II6 EX). ~ 

ENCAtaNHALIENTO NS   028/Siyi0-73/DI'F/Santos. 

1.1 - Para conhecimento dessa DOPS,   esta Sl/DPF/ST,   encaminha cópia das 

normas  baixadas  pelo 112  Exército,  sobre o assunto em epígrafe. 
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TO SAO i 
CO CITO «Ô 

ou AI. crí 

c. PARA O RlXCJONAMl-NTO DO C 

DE DErHSA INTE^     ' II EXÜ.RCITO 

1. FINALIDADE (^Z \ 

Determinar as normas para o funcionamento e ligações dos / 
órgãos integrantes do CÔDI/II Exército, particularmente no 

que se refere aos trabalhos da CENTRAL DE INFORMAÇÕES (Cl) 
e do DESTACAMENTO DE OPERAÇÕES DE INFORMAÇÕES (DOI). 

2. REFERENCIA 

Planejamento de Segurança Interna (Instrução Bandeirante - 
Medidas Preventivas) do Cmt do II Ex. 

3. CONSTITUIÇÃO 

a. 0 CODI/II Ex e chefiado pelo Chefe do Estado Maior do / 

II Exército e constituído por uma CENTRAL DE INFORMA- / 

COES (2a Seção/EM/II Ex), uma CENTRAL DE OPERAÇÕES (3a/ 
711 Ex) e uma CENTRAL DE ASSUNTOS CIVIS (5a Seção/EM/ 

II Ex). 

b. O DESTACAMENTO DE OPERAÇÕES DE INFORMAÇÕES (DOI) é o / 
órgão operacional responsável pelo combate às organiza- 

ções subversivo-terroristas que atuam na ZDI/B (Zona dê 
Defesa do 11 Exército) , atuando sob o controle operacio 
nal do E/2 do'EM/II Ex e Chefe da CENTRAL DE INFORMA- / 
ÇÕES DO CODI/II Ex. 

4. NORMAS DE FUNCIONAMENTO E LIGAÇÕES 

As operações normais e contínuas de combate direto às or-/ 
rganirações subversivo-terroristas^ão realizadas pelo DOI, 

com a cooperação dos demais órgãos representados no CODI/- 
II Ex.  Devido as características peculiares que envolvem 

DPF - OaUfacía  R«gric „i 

CENTR 
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S PARA O FUNCIONAMENTO DO CODL^KIrHx) $fc$'---~iPl$ 

o combate ã subversão e ao terro-rifsmo, particularmente o 

urbano, não tem sido necessário o emprego da CENTRAL DE 

OPERAÇÕES, enquanto que a CENTRAL DE INFORMAÇÕES está / 

sendo, constantemente, acionada. Em decorrência, torna- 

se necessário determinar as seguintes normas, para o per 

feito funcionamento e as ligações dos seus integrantes: 

a. Todas as operações de Busca de Informes,inclusive com 

bate contra subversivos e terroristas, realizadas por 

orgaos do CODI, serão coordenadas pelo mesmo, através 

do Chefe da CENTRAL DE INFORMAÇÕES (E/2 do EM/II Ex). 

b. As operações de informações realizadas por organiza-/ 

çÕes estranhas ao CODI/II Ex deverão ser, previamente, 

autorizadas pelo Cmt do II Exército, responsável pela 

Segurança Interna da Área, salvo as realizadas nas / 

áreas de jurisdição das outras Forças Armadas - Mari- 

nha e Aeronáutica - (Portos, aeroportos, etc). 

c. Todos os informes e informações relativos às ativida- 

des subversivas serão difundidos diretamente, no mais 

curto prazo possível, para a CENTRAL DE INFORMAÇÕES / 

(2a Seção do II Ex). 
i 

d. Todas as pessoas na área de jurisdição do II Exército, 

envolvidas em subversão e terrorismo, ao serem presas 

serão encaminhadas diretamente ao DOI. | 

c. Idêntico procedimento será tomado em relação às pes-/ 

soas suspeitas de implicações na subversão e no terro 

rismo. 

f. 0 DOI tem prioridade para a execução de qualquer ope 

ração de busca de informes referentes ã subversão e teT_ 

rorismo na área do II Exército, com a restrição da le- 

tra "b", devendo manter o Chefe da CENTRAL DE INFORMA- 

ÇÕES, permanentemente, informado sobre as operações em 

curso. 

g. As ocorrências atendidas pelos órgãos da Secretaria de 

Segurança Pública (Policia Civil e Polícia Militar) de 

deverão ser participadas, diretamente, ao Chefe da CBN 

TRAI. DE INFORMAÇÕES DO CODI/II Ex, desde que sejam cons 

taradas quaisquer ligações ou suspeitas de ligações, / 

com subversão ou terrorismo. As pessoas presas, víti- 

mas e testemunhas, implicadas no caso deverão ser enca 



1> ;A O FU.MCIO TO DO CO!H/n  Ex)   };J.s 0 

tninhadas ao DOI, no mais curto prazo. 

Quando houver dificuldade ou impossibilidade «io ligar 

ção com a CENTRAL DE INFORMAÇÕES ou quando a urgência 

assim o aconselhar, poderá ser feita ligação direta-/ 

mente com o DOI, ficando este com a responsabilidade/ 

de informar a CENTRAI. DE INFORMAÇÕES. 

h. Os órgãos integrantes do CODI/II Ex deverão detenni 

nar ordens aos elementos subordinados, de modo a se-/ 

rem fielmente cumpridas as presentes normas. 

i. 0 quadro anexo demonstra as ligações existentes entre 

os diversos órgãos e a CENTRAL DE INFORMAÇÕES. 

i.   C0>RJNI CAÇOES 

Serão utilizados os seguintes meios: 

a. TELEFONES 

Central de Informações - QG/Comando do II Exército 

Rua Abílio Soares, 1.600 - Ibirapuera 

282-8649 - 282-8050 e 282-9922 - Ramal 75 

DOI/CODI/I.I Exército - Rua Tomaz Carvalhal, 1030 

288-6675 e 288-6222. 

b. RADIO 

■*s\í WwtfQz 

- Rede ZULU  - DOI - 2a Seção/II Ex - 2» BPE e 2» BC 

- DOI/DOPS 

- DOI/COPOM . 

- DOI/CEPOL 

- DOI/Pedágio da Via Anchieta 

l wU- cit 
Gencral-de-Brigada MARIO DF. SoyZA PINTO 

CHEFE  DO  CODI/II EXÉRCITO 
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SF-JRETARIA   DA   SEGURANÇA   PÚBLICA 

AGENCIA CIOP DA(0) J^^GACIA gBRA^ PB POLtC^ 
SEÇÀO   DE  INFORMAÇÕES 

CÔWlWíil 
São Paulo,..2.Z.. de .S.e.te.fflforQ de 197...3.. 

1. Assunto: NORMAS PARA 0 FUNCIONAMENTO 

2. Origem:    II   Ex 

3. Classificação: 

4. Difusão:   DEREX    -       DEIC 

5. Referência:   p,   61/73-DGP 

6. Difusão dada na origem:    DGP 

7. Anexo:    Xerocopias 

-    Of.   163/E 2 

INFORMAÇÃO       N.0 37    /  73 

PARA    CONHECIMENTO     DESSA    AI     E    CUMPRIMENTO,     ESTAMOS    ANEXANDO, 

POR    C(5PIA,     A    NOTA     DE    SERVIÇO    Ne  03,     DE 11    SET    73,   VERSANDO 

SOBRE    NORMAS     PARA    0    FUNCIONAMENTO    DO    CENTRO    DE    OPERAÇÕES 

DE    DEFESA    INTERNA    DO    II     EXERCITO   (CODT/TTTJqQQmte   NOS    FOI    EN- 

CAMINHADA    ATRAVÉS DO    OFÍCIO N2  163/E 2(CIRCULAR)  
 tt)s  

0& 
fl BESIIflftTÂ?tifi t     SPOüSâVEl 
PELA M&IíliíESÇâO ri "SIBILO" 
btm mmm (. rt. M-M. 
B.- 69.417/67-Reguuments 
Saivaparii ie ASSü^GS SIQI 

IISIS). 

S. G. - S.S.P. - 10.000 
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S.~o   Phulo,   SP.    2isn j973 

>:; -     ■  ('o  F.SCCíCIO   "l.iio ;■   .'o   Ji   iix 

,\o Sr   Delegado Geral de Polícia 

ASSUMO: Normas do CODT/TÍ Hxercito 

(oncriP.inha) 

ANEXO: Cópia Xerox da NS n? 05/73,do 

II Exercito 

rpiíiIH^NC] 41 

F.sta Chefia cncairànhu, por copia, a Nota de Serviço^ 

n* 03, de 11 Sct 75, versando sobre Normas para o funciona--/ 

mento do Centro do Operações de Defesa Interna do II Exército 

(COUI/II üx), para conhocinento cessa Agencia de Informações. 

/ 

AA^íí-^-T-A ^ T-l 

General-dc-Hrisada MARIO DE SOUZA PINTO 

Chefe do P.stado Maior do II Exercito 

kiuafeutei 

CONFIOZINCíAL 
*"-*—.——• '" laiüiiji 



JimSTÉJUO   UO   IíXLRCITO 

COMANDO  DO   1T   RXÉRCITO 

OÜARTEL GENERAL 

m ^ múAL 
CCNFIDENCIAL 

SÃO   PAULO,   SP,   IL   SKT   7 3 

NOTA  DE   SERVIÇO   X1?   05/73 

DE   Dr:rESA   TVTnrr-iA   DO   II   EXtiRCITCUÇOlllZHJ^.  "; 

1.  FINALIDADE 
/^ 

Determinar as nermas para e funcionamento e llSaçees des / 
5rgraos integrantes de CODI/II ExSrcite , particalar.ente ne 

Je Se refere aes trabalhos da CENTRAL «E INFORHAÇOE. (Cl) 

e do DESTACAMENTO DE OPERAÇÕES DE INFORMAÇÕES (DOU . 

REFERENCIA 

Planejamento de Segurança Interna CInstrução Bandeirante - 

Medidas Prcventivasl do Crat do ÜJ-X. 

3.  CONSTITUIÇÃO 

O CODi/Ii Ex í Chefiado pelo Chefe do Estado Maior do / 
I! Exe4itO e constituido por u.a CENTRAL DE «FORMA- / 

COES (2a Secão/EM/n Ex) . uma CENTRAL DE OPERAÇÕES (3a/ 
EM/Il EX) e'una CENTRAL DE ASSUNTOS CIVIS (5a Seçao/EM/ 

II Ex). 

b  o  DESTACAMENTO DF. OPERAÇÕES DE INFORMAÇÕES (DOI) í  o  I 
' Sroão operacional responsável pelo combate as organiza-^ 

.«"es subversivo-terroristas que atua. na ZDI/B (Zona de 

Defesa do II Exército), atuando sob o controle operac^ 
nll do m   do FM/U EX e Chefe da CENTRAL DE «FORMA- / 

COES DO CODI/II Ex. 

MO EMAS DE FUNCIONAMENTO E LIGAÇÕES 

As operações nornais e contínuas de eo,:;bí;te direto às or-/ 
^ , 5lll)V.ersi...o-terroristas s.o realrtadas pelo DO . 
«n, a cooperação dos demais órgãos representados no COD- 

„ ,v.  Devido às curactorrstlcus p ouliares ,.■.= onvolv. 

i cO^FDcNClAl 
U-—i.> 
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S   PARA  O   RiNCIONAMP.NTO  DO   COUI/f-,T   i: O   -Vi"-  
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combate ã subversão c cio terrbrisMO, narticularsRente o 

• ano, ^^o t-y  slílo ;icce;ii;á:-Iu o onprcgo da CPNTRAI. Wú. 

.,;•:, cutiuanto q-.ie a Cf-firRAL HE! [NFOIlMAÇOr-S esta  / 

ido, cor.stantoxçr.te, acionada.  Km decorrência, torna- 

nocessário dctcrjuifíar as sesuintes iioraas, paru o per ^ 

íLO EuiXGionaasntí) e as ligações des seus inte-rantes: 

Todas as operações de lUisca de Informes .inclusive cor^ 

bate contra subversivos e terroristas, realizadas por 

or^ão? do COÜi, serão coordenadas pelo mesmo, através 

do CheCe da KF.KTRAL Dâ IiMFORÍiAÇOES (P/2 do PM/JI Ex), 

b. As operações de informações realizadas por organiza-/ 

ções estranhas ao CODI/II Ex deverão ser. previamente, 

autorizadas pelo Cmt do II Exército, responsável pela 

Segurança Interna da Área, salvo as realizadas nas / 

áreas de jurisdição das outras Forças Armadas - iíari- 

nha e Aeronáutica - (Portos, aeroportos, etc). 

c. Todos os informes e informações relativos as ativida- 

des subversivas serão difundidos diretamente, no mais 

curto prazo possível, para a CENTRAL DE INFORMAÇÕES / 

(2a Seção do II Px)• 

d. Todas as pessoas na área de jurisdição do II PxSrcitü, 

envolvidas em subversão e terrorismo, ao serem presas 

serão encaminhadas diretamente ao DOI. 

e. Idêntico procedimento será tomado em relação as pes-/ 

soas suspeitas de i iplicaçoss na subversão e no terro 

ri smo. 

■{.   O  DOI tem prioridade para a execução de qualquer ope 

ração de busca de informes referentes a subversão c ter 

rorismo na área do ÍI Exercito, com a restrição da le- 

tra ;'b", devendo manter o Chefe da CENTRAL ÜE INFORMA- 

ÇÕES, permanentemente, informado sobre as operações em 

c u r s o - 

. . ; ■:,   Dcorrôncias atondid í pelos •■. ■ á da Saci 

Segurança Pública polícia Civil o Polícia Militar] ■ 
aeverão ser participadas, diretamente, ao Chefe da CÜX 

T-.A v, • , m • ,;••• CODI/n Px, à-: ^ c; le r;ejari cor^ 

taradas quaisquer Lij-ações ou suspeitas de Ligações, / 

•,..• subvei ;ão o \ terror.i -. As oosso-s ; pt ■•„-. . v»ti- 

.....<; .. ;-■:;-• ha:  Lmnlicadas no r??so deverão ser enca 

,.' ; 

[CQiSFlOENaAy 
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SECRETARIA    DA    SEGURANÇA    PÚBLICA 

DELEGACIA  

O Escr 

INQUÉRITO   POLICIAL1 

AUTUAÇÃO 

Aos   

do ano de mil novecentos e 

dias do mês de  

 , nes^a cidade de 

 , na Delegacia de Polícia, em meu 

cartório, autuo    •    

que adiante se segue , do que para  constar, lavro este termo. 

Eu,* , escrivão, o escrevi. 

S. G. -S.S.P. - Mcü. 15.(Cóp:a) -30.000 
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