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As instituições públicas e privadas e, por consequência, seus ativos 
humanos, perceberam a importância pela busca do conhecimento 

acadêmico no que tange à atividade de inteligência e suas implicações 
nos mais variados campos. O que, de certa forma, fez com que essa 
atividade especializada, ora desconhecida e pouco compreendida por 
parte da sociedade, ora desejada por poucos que, sabendo de sua 
importância no processo decisório, faz dela como principal atividade 
assessorial nos níveis operacional, tático, estratégico e político. 
Logo, a perspectiva do discurso científi co da presente obra foi, a partir 
de temas diversifi cados de interesse da atividade de inteligência, 
apresentar ao leitor uma pequena contribuição acerca do que venha 
a ser esta atividade especializada, possíveis cenários estratégicos e 
prospectivos e que fazem parte da segurança pública.
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APRESENTAÇÃO DA SÉRIE

A série Inteligência, Estratégia e Defesa Social tem por fi nalida-
de compartilhar resultados de estudos e pesquisas que tragam para o 
debate temas que envolvam a atividade de inteligência no contexto 
estratégico do Sistema de Defesa Social, notadamente formados no 
cenário nacional por Polícias Militares, Polícias Civis, Corpos de 
Bombeiros, Sistema Prisional e Sistema Socioeducativo.

Neste primeiro número da série, são apresentados artigos produ-
zidos por concludentes do Curso de Especialização em Inteligência 
de Segurança Pública e Cenários Prospectivos de Criminalida-
de, coordenado pela Academia de Polícia Militar de Minas Gerais, 
como resultado de intensas discussões sobre temas contemporâneos 
envolvendo a inteligência e a Defesa Social. Dessa forma, os textos 
selecionados para a série trazem uma importante contribuição para 
a exteriorização de conhecimentos acadêmicos que passam a somar 
esforços com os demais centros de pesquisa existentes que se propõem 
a produzir trabalhos dessa natureza. 

Assim, espera-se que a publicação desta série auxilie no aprofun-
damento do debate envolvendo pesquisadores, professores, alunos e a 
sociedade civil na organização de conceitos e no desenvolvimento de 
novas metodologias que levem ao entendimento de fenômenos e práticas 
de organizações e que contribuam para a construção de políticas com o 
uso da inteligência como ferramenta estratégica pelos gestores públicos.

Boa leitura!
Hélio Hiroshi Hamada

Renato Pires Moreira
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APRESENTAÇÃO

As instituições públicas e privadas e, por consequência, seus ativos 
humanos, perceberam a importância pela busca do conhecimento 
acadêmico no que tange à atividade de inteligência e suas implica-
ções nos mais variados campos. O que, de certa forma, fez com que 
essa atividade especializada, ora desconhecida e pouco compreendida 
por parte da sociedade, ora desejada por poucos que, sabendo de sua 
importância no processo decisório, faz dela como principal atividade 
assessorial nos níveis operacional, tático, estratégico e político.

Logo, a perspectiva do discurso científi co da presente obra foi, a 
partir de temas diversifi cados de interesse da atividade de inteligência, 
apresentar ao leitor uma pequena contribuição acerca do que venha 
a ser esta atividade especializada, possíveis cenários estratégicos e 
prospectivos e que fazem parte da segurança pública.

Serão apresentados, então, ao leitor, um compêndio de onze 
capítulos com temas contemporâneos ao longo das próximas páginas.

O primeiro capítulo, produzido por Cleiton Ricardo Soares 
Gomes, Ameaça assimétrica na segurança pública: lições de guerra irregular 
para inteligência de operações especiais objetiva-se a aprender as lições 
de guerra irregular e utilizar o conhecimento para o enfrentamento 
sistemático às ameaças assimétricas, com foco às forças de operações 
policiais especiais militares e uma visão prospectiva e proativa no 
enfrentamento das ameaças assimétricas na segurança pública pelas 
“inteligências das operações especiais”.

Diêgo Jaques de Assis Faria em Predadores e parasitas: terrorismo 
e crime organizado perante a legislação brasileira - analisa e compara o 
tratamento da legislação brasileira ao fenômeno do terrorismo, apon-
tando os elementos presentes em nossa legislação e em projetos de lei 

MIOLO_Inteligencia de seguranca publica_120516_Leticia.indd   13 12/05/16   14:51



14

que se coadunam ou se chocam com aqueles conceitos presentes em 
estudos acadêmicos e em recomendações de órgãos internacionais 
sobre o tema. Compara, ainda, a pertinência de se utilizar tais ele-
mentos no combate ao crime organizado, fenômeno diverso e ativo 
no Brasil, apresentando razões para que os dois fenômenos recebam 
tratamentos distintos pela legislação e pelas autoridades responsáveis 
pela prevenção e repressão à criminalidade.

Em um terceiro momento, Renato Pires Moreira no texto 
Atividade de inteligência nas operações de manutenção da paz diante dos 
grupos vulneráveis “crianças e adolescentes” faz abordagem sobre o papel 
da atividade de inteligência durante uma operação de manutenção da 
paz face aos grupos vulneráveis crianças e adolescentes. Acrescenta-se 
uma discussão acerca da participação de profissionais de inteligência 
nos países em que se desenvolvem uma operação de manutenção de 
paz, a cargo da Organização das Nações Unidas (ONU).

No quarto capítulo, Guilherme Bicalho Mourão Dinelli em 
Inteligência de Estado: novos paradigmas para políticas públicas de inteligência 
no governo do Estado de Minas Gerais propõe a criação de um Sistema 
de Inteligência Estadual (SIE) como alternativa de aprimoramento no 
assessoramento e na tomada de decisão das políticas públicas no governo.

Erlon Dias do Nascimento Botelho propõe no texto Desen-
volvimento da atividade de inteligência no Corpo de Bombeiros Militar de 
Minas Gerais: criação de um Centro de Inteligência como Agência Central 
para demonstrar a importância da criação de uma Agência Central de 
inteligência autônoma dentro da estrutura organizacional da citada 
instituição bombeiro militar. Para tanto, apresenta uma proposta de 
estrutura mínima para a criação de um Centro de Inteligência no 
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

No trabalho de Juarez Antônio da Silva, Atividade de inteligência: 
efeitos da ineficiência normativa objetiva-se analisar os desafios enfrentados 
pela atividade de inteligência no que se refere aos efeitos causados 
pela ineficiência normativa. Acrescenta o autor, dentre outras, que no 
Brasil, há uma lacuna legal que dificulta as atividades de inteligên-
cia, afetando a efetividade dos serviços e tornando incerta a própria 
possibilidade prática de algumas ações operacionais.

Em Lei de acesso à informação: considerações sobre prorrogação de pra-
zo de sigilo sob a ótica do princípio da razoabilidade, Rodrigo Carvalho 
Rocha apresenta a Lei nº 12.527/2011, em especial, no que se refere 

MIOLO_Inteligencia de seguranca publica_120516_Leticia.indd   14 12/05/16   14:51



15

ao estabelecimento de considerações sobre prorrogação de prazo de 
sigilo sob a ótica do Princípio da Razoabilidade. 

Bruno Soares Félix em Legalidade do uso do recurso sigiloso na 
atividade de inteligência de segurança pública no âmbito da Polícia Militar 
de Minas Gerais aborda a legalidade da utilização do recurso sigiloso 
na atividade de Inteligência de Segurança Pública (ISP) do Sistema 
de Inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais (SIPOM) como 
ferramenta para otimizar as ações de busca realizadas pelas agências 
de inteligência, bem como contribuir para a produção de conheci-
mentos amplos, precisos e oportunos, e, assim, potencializar as ações 
de prevenção e repressão criminal.

Em Uso das mídias sociais como fonte aberta de consulta para inteligência 
de segurança pública, Leandro Stangherlin Araújo aborda o uso da técnica 
de pesquisa denominada netnografia para a atividade de inteligência, 
utilizada como diferencial na tomada de decisão e competitividade.

Por fim, Tomás Hilário Cardoso Ferreira em Relação espacial en-
tre homicídios e tráfico de drogas no aglomerado subnormal Alto Vera Cruz 
em Belo Horizonte traz uma abordagem da distribuição espacial dos 
homicídios registrados no aglomerado subnormal Alto Vera Cruz, 
nos anos de 2007 a 2014 e a relação de tais crimes com os pontos 
de venda de drogas no aglomerado, regiões tais que apresentam alta 
desordem social e extrema degradação ambiental. Para tanto, o autor 
realizou um estudo de caso e contou com uma análise espacial de 
dados oriundos de documentação indireta, boletins de ocorrência re-
gistrados pela Polícia Militar e Polícia Civil de Minas Gerais referentes 
ao crime de homicídio tentado e consumado, entre os anos de 2007 
e 2014. Os resultados demonstraram que os delitos analisados, em 
sua maioria, aconteceram próximos aos pontos de venda de drogas, 
o que corrobora com a teoria sociológica da desorganização social, 
que estabelece que ambientes de desordem social são mais suscetíveis 
ao acontecimento de crimes.
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