
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO nº                , de 2016 

(DO SR. IVAN VALENTE) 

 

Requerimento de Informação 

ao Exmo. Sr. Ministro da 

Defesa em relação a infiltração 

de membros do Exército em 

movimentos sociais e 

manifestações públicas  

 

 

Senhor Presidente,  

 

Solicito a Vossa Excelência, com base no art. 50, § 2º da Constituição Federal e 

na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno, que, após consulta a Mesa, 

sejam solicitadas ao Sr. Ministro da Defesa. Exmo. Sr. Raul Jungmann, as 

seguintes informações:  

 

1) O Ministério da Defesa confirma informações veiculadas pela imprensa 
nacional dando conta que o capitão de inteligência do Exército, Willian 
Pina Botelho, se infiltrou em movimentos sociais e manifestações 
públicas ocorridas nas últimas semanas em São Paulo?  
 

2) Que autoridade planejou ou autorizou as ações de infiltração para 
monitoramento de movimentos sociais? Há algum processo 
administrativo em curso nas Forças Armadas sobre o caso?  

 
3) Foram informações repassadas pelo capitão de inteligência do Exército, 

Willian Pina Botelho, no dia 04.09.2016, que levaram à prisão 21 
manifestantes em São Paulo? O Exército tem conhecimento que tais 
informações culminaram em uma operação ilegal e inconstitucional 
realizada pela Polícia Militar paulista, vulnerando o Estado Democrático 
de Direito, conforme decisão do Juiz de Direito responsável pelo caso que 
determinou a soltura imediata dos jovens, Dr. Rodrigo Tellini de Aguirre 
Camargo?!  
 

4) Por que usar o Exército para monitorar movimentos sociais? Quais os 

objetivos do Exército com tais práticas?  

 
5) O capitão Willian Pina Botelho, ou qualquer outro agente das Forças 

armadas, se infiltrou ou monitorou atividades de movimentos sociais 
como a Mídia Ninja, a Frente Povo sem Medo, o MTST (Movimento dos 



Trabalhadores Sem Teto), a CUT ou a UNE? Algum Partido político foi 
ou está sendo monitorado pelo Exército?  
 

6) Havia algum tipo de parceria ou convênio entre a Secretária de 
Segurança Pública do Estado de São Paulo e o Exército brasileiro para 
tais monitoramentos?  
  

7) Há quanto tempo o trabalho de monitoramento de movimentos sociais 
pelo Exército vem sendo realizado? Há outras operações deste tipo no 
Estado de São Paulo ou algum outro local do país?  
 

8) Quantos agentes foram infiltrados pelo Exército com o objetivo de 
monitorar movimentos sociais?  

 
9) Qual a base legal para infiltrar agentes do Exército nas organizações e 

movimentos sociais? Havia autorização judicial para tais práticas? 
 
 

Justificativa 

 

De acordo com matéria publicada no portal “Ponte”, no 

dia 09/09/2016, o capitão de inteligência do Exército, Willian Pina Botelho, 

utilizou aplicativo e redes sociais para se infiltrar em movimentos sociais. Para a 

reportagem: 

 

Natural de Lavras (MG), Willian Pina Botelho formou-se em Ciências 

Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende (RJ), 

ficou lotado inicialmente em Araguari (MG), onde organizava os leilões 

dos materiais, e concluiu o mestrado em Operações Militares na Escola 

de Aperfeiçoamento de Oficiais, na capital carioca. Em 2013, com mais 

dois colegas, publicou na revista militar A Lucerna um artigo, A 

inteligência em apoio às operações no ambiente terrorista, em que 

alertava para os riscos de ataques terroristas no Brasil. 

O oficial vinha atuando em São Paulo pelo menos desde o ano 

passado. Durante esse tempo, morou em um prédio da Avenida 

Brigadeiro Luís Antônio, 3249, no apartamento 906, que está em 

nome do general de brigada Manoel Morata Almeida, primeiro 

comandante da Base e Administração e Apoio do Ibirapuera. Ali, os 

funcionários do prédio o conhecem pelo nome verdadeiro e sabem que 

Botelho trabalha para o Exército.   

Sob a falsa identidade de Balta, o militar buscava se aproximar de 

militantes de esquerda através de contatos nas redes sociais e da 

participação em manifestações e protestos. A máscara de Balta-Botelho, 

http://www.esimex.ensino.eb.br/revistalucerna/A_Lucena_Ano_2_Nr_04_Nov_2013.pdf
http://www.esimex.ensino.eb.br/revistalucerna/A_Lucena_Ano_2_Nr_04_Nov_2013.pdf
http://consultaiptu.com/s/22451560720
http://consultaiptu.com/s/22451560720


porém, caiu por terra no último domingo (4/9), quando a Polícia Militar 

mobilizou uma operação com ônibus, helicóptero e uma dezena de 

viaturas para prender 21 jovens que estavam reunidos no Centro 

Cultural São Paulo (CCSP), na região central, de onde pretendiam seguir 

para participar de um ato contra o presidente Michel Temer (PMDB), na 

Avenida Paulista. 

Pelo tamanho do aparato mobilizado pela PM, os jovens perceberam 

que se tratava de uma operação planejada com antecedência e 

desconfiaram que devia haver alguém infiltrado no grupo passando 

informações à polícia. Como Balta foi o único detido que acabou liberado 

logo em seguida pelos policiais, ficou claro que só podia ser 

ele. Questionado pelos colegas, Balta chegou a dizer que havia escapado 

por ter oferecido suborno aos policiais civis, mas a desculpa não 

convenceu ninguém. 

Depois que o juiz Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo mandou soltar os 

manifestantes presos e   comparou a prisão sem provas dos jovens 

à ditadura militar, Balta apagou seus perfis nas redes sociais e sumiu, 

não sem antes anunciar que daria um tempo por causa de “pessoas que 

não entende a nossa luta”1. 

 

Trata-se de uma notícia gravíssima. Nas últimas 

manifestações ocorridas na avenida Paulista, os manifestantes foram alvos de 

uma brutal repressão policial. Não bastasse a repressão da PM/SP, atacando 

manifestantes com tiros de bala de borracha, spray de gás de pimenta, gás 

lacrimogêneo e prisões arbitrárias, a utilização de agentes do Exército para 

monitorar os protestos parece ter sido claramente planejada com o propósito de 

desmontar e reprimir, violentamente e sem ordem judicial, uma manifestação 

absolutamente legítima.  

No Estado Democrático de Direito, os militares estão 

subordinados aos poderes civis eleitos democraticamente. Por isso, a notícia 

acima causa espanto e vulnera o Estado de Direito e o processo Democrático no 

Brasil, conferindo graves ataques à liberdade de reunião e expressão. Tal 

prática, comum em regimes ditatoriais, não pode ser permitida na democracia.  

É inequívoco que o respeito aos Direitos Humanos deve 

reger as condutas do Estado Brasileiro em todas as suas ações.  Não se pode 

tolerar que, 27 anos após a promulgação de nossa “Constituição Cidadã” a 

                                                           
1 Matéria disponível em: http://ponte.org/infiltrado-do-tinder-que-espionava-manifestantes-e-
oficial-do-exercito/ 

http://ponte.org/justica-determina-liberacao-de-manifestantes-presos-pela-pm/


segurança pública no Brasil permaneça orientada pela “doutrina da segurança 

nacional” da ditadura militar de 1964-85. Esse paradigma tem como pedra 

angular a arraigada premissa – inconstitucional e antidemocrática – de que o 

cidadão portador de determinadas identidades (em especial o jovem negro, o 

“favelado”, o imigrante, o manifestante) é inimigo a ser controlado e até mesmo 

combatido, e não sujeito portador de direitos que devem ser garantidos. 

Diante da gravidade da questão, requeremos que o 

Ministério da Defesa, com a maior brevidade possível, responda ao presente 

pedido de informações.  

 

 

Sala das Sessões, em 13 de Setembro de 2016. 

 

 

 

 

Ivan Valente  

Líder do PSOL 

 

 

    

 


