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Criados em sua maioria após o início da Guerra Fria e dentro do con-
texto da Doutrina de Segurança Nacional, os serviços de informações/in-
teligência, tanto civis quanto militares, estiveram no centro do combate à 
“subversão” ao longo do regime militar. É preciso reconhecer, inclusive, 
que a transição no uso do termo informações para inteligência envolve um 
problema na reconstrução da identidade dessas instituições. A caracteriza-
ção dos órgãos sucessores aos regimes militares, sobretudo no Brasil, como 
“agências de inteligência” envolve uma tentativa de acobertar e superar uma 
identidade “deteriorada”, precisamente aquela que se fi rmou em torno da 
atividade de Informações nos regimes militares, equivalente a repressão, 
tortura e abusos contra liberdades civis.  

Os atentados às torres gêmeas em setembro de 2001 e a dinâmica de-
sencadeada pela reação do governo estadunidense e de seus aliados estabe-
leceram um novo paradigma para o sistema político internacional ainda em 
construção, impondo novas demandas e reforçando cada vez mais a impor-
tância das agências de inteligência, sendo que o impacto desse cenário na área 
de inteligência até então é pouco perceptível dentro da política nacional.

De um lado, o fi m da Guerra Fria parecia demandar a redução de 
gastos na área, de outro, o ataque terrorista ao World Trade Center, a indi-
car seu incremento. Ambos, porém, evidenciaram um fenômeno comum: a 
mudança nos parâmetros e expectativas sobre a guerra e a emergência das 
“novas ameaças” do século XXI, as duas faces daquilo que tem sido chama-
do de confl itos assimétricos.

PREFÁCIO
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Dessa maneira, os serviços de inteligência se converteram em um ins-
trumento de Estado ainda mais necessário e importante, e a existência deles 
é um fato na grande maioria dos países. A lista de justifi cativas apresentadas 
pelos governos e pelos próprios serviços para sua existência é cada vez 
maior, incluindo desde o interesse de outras nações em produzir bomba 
atômica, passando pelos movimentos terroristas, até o tráfi co de drogas; o 
crime organizado e os fl uxos migratórios ilegais...  

Expostas as premissas que justifi cam a necessidade de existência dos 
serviços de inteligência, e constatadas a diversifi cação e a fl uidez de seu 
objeto, as questões cruciais nesse debate fundam-se em seu controle e pro-
fi ssionalismo, bem como sobre o exercício da atividade, amparada em crité-
rios de legitimidade e efi ciência.

A relação entre a atividade de inteligência e a segurança é muito estrei-
ta. A inteligência, no contexto democrático, como atividade inscrita dentro 
da tarefa institucional desenvolvida pelo Estado, possui a função de auxiliar 
na preservação da segurança de seus cidadãos, garantindo o pleno gozo de 
seus direitos constitucionais. Na atual conjuntura, imprescindível se torna o 
redirecionamento do discurso de legitimação institucional sob o primado da 
ética, sobretudo nos países que emergiram de ditaduras militares, a exemplo 
do Brasil. Dos grandes desafi os a serem superados, além da cultura autoritária 
que ainda predomina na sociedade, destacamos o problema da corrupção.

O que falta não é a percepção de que se vive num Estado democrático. 
Isso também é muito claro, na medida em que os agentes públicos possuem 
já plena consciência dos riscos que correm ao realizarem ações ilegais. A 
difi culdade está em se perceber, nas discussões estabelecidas sobre o pro-
fi ssionalismo na área de inteligência, a linha tênue que estabelece dois tipos 
de ênfase para a questão da legitimidade: uma que defi ne que os agentes 
devem ser conscientizados de que vivemos em uma democracia, e por isso 
as regras do jogo devem ser respeitadas; e outra que defi ne que, como em 
qualquer outra profi ssão, a ética deve ser observada, que o importante é 
internalizar valores virtuosos, que é tão criminoso interceptar uma informa-
ção sem a devida autorização, como desviar dinheiro dos cofres públicos ou 
praticar qualquer outro tipo de crime.

O processo de elaboração da nova Lei de Inteligência no Brasil, após 
o vácuo que se seguiu à extinção do Serviço Nacional de Informações/SNI 
pelo presidente Fernando Collor, foi marcado por um debate superfi cial 
e por baixíssimo grau de interesse legislativo. As questões daí decorrentes 
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têm sido paulatinamente contornadas, com a criação de subsistemas que 
deveriam ser capazes de conferir maior defi nição à atividade de inteligência, 
mas que, não obstante, têm enfrentado uma série de difi culdades em seu 
processo de institucionalização. Os dilemas, as disputas e, sobretudo, as dú-
vidas sobre missões, capacidades, prioridades e defi nições são imensos.

E é nesse sentido que o trabalho do professor Rodrigo Iennaco de 
Moraes traz uma grande contribuição. Primeiro, ao identifi car o processo 
de institucionalização do Subsistema de Inteligência de Segurança Públi-
ca/SISP, vinculado ao Sistema Brasileiro de Inteligência/SISBIN. Segun-
do, ao elucidar como a ambiguidade conceitual e a escassez de regulamen-
tação que marcam a legislação sobre a atividade de inteligência no país não 
apenas tem criado percalços na defi nição de metas, funções e prioridades 
dos órgãos dentro dos sistemas, como aquela atividade tem funcionado, 
principalmente no decorrer de investigações, como um instrumento que 
permite maior fl exibilidade no que tange à violação de direitos fundamen-
tais, ameaçando a própria democracia. 

A emergência dos assuntos de segurança pública no Brasil nas últimas 
décadas, com a massifi cação da violência no meio urbano, é inegável. Não é 
difícil prever que o tema, permeado pelo discurso do combate à criminalidade 
organizada, defi nirá, com proeminência, a agenda política dos próximos anos. 
É nesse cenário de riscos que a pesquisa do Prof. Rodrigo Iennaco, ora apre-
sentada ao público, torna-se mesmo importante leitura, capaz de fomentar o 
debate e a visão crítica sobre os caminhos a serem trilhados pelas instituições 
de segurança pública, que cada vez mais recorrem ao incremento da inteligên-
cia, sem se ater aos cuidados que o tema requer. O leitor terá contato não ape-
nas com o árido arcabouço legal que se estrutura, ainda de maneira inacabada, 
para a área de inteligência, mas com interessante conexão do tema a aspectos 
fundamentais que guarnecem a atuação das instâncias formais de controle da 
criminalidade, sob a luz de caríssimos valores jurídico-constitucionais, que 
devem ser, com especial realce, preservados pelo Estado.

DRA. PRISCILA CARLOS BRANDÃO

Universidade Federal de Minas Gerais
Coordenadora do Centro de Estudos Estratégicos e

Inteligência Governamental/CEEIG
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NOTA DO AUTOR

Este livro teve como ponto de partida a monografi a apresentada por 
ocasião da conclusão do curso de Especialização em Inteligência de Estado 
e Inteligência de Segurança Pública, da Fundação Escola Superior do Mi-
nistério Público de Minas Gerais, em convênio com o Centro Universitário 
Newton Paiva, intitulada A Inteligência Policial e os riscos de sua indeterminação 
conceitual. Ao trabalho original, acrescentei refl exão sobre tema que reputo 
conexo: o estudo do anonimato e sua repercussão no Processo Penal (ou-
trora concebido como artigo e, agora, revisto à luz do debate jurispruden-
cial que se instaurou sobre a matéria). 

Com esse formato ampliado, a pesquisa foi classifi cada entre as fi na-
listas no 14º concurso de monografi as do Instituto Brasileiro de Ciências 
Criminais/IBCCRIM, confi rmando a aferição positiva que recebera da 
banca examinadora do curso de pós-graduação onde foi concebida, sob a 
coorientação dos professores Dr. Denilson Feitoza (FESMP/MG) e Drª. 
Priscila Brandão (UFMG). Agora, tendo a honra de inseri-la no diferen-
ciado catálogo da editora Arraes, encontrei palco (mais que) adequado 
para a divulgação dessas ideias.  

Enfi m, com a surpreendente acolhida que o trabalho recebeu (em 
contextos e sob critérios distintos), senti-me compelido a publicá-lo, su-
perando o receio inicial que se justifi cava pela especifi cidade do tema e 
pela duplicidade de enfoque em que se estruturou o texto (talvez supér-
fl uo para o público da Inteligência e artifi cial para os estudiosos do Direi-
to Processual). Na primeira parte da obra, o leitor poderá se familiarizar 
com o espinhoso tema da inteligência, bem como sua aplicação à área da 
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Segurança Pública; na segunda, encontrará a análise dos riscos que a in-
determinação do conceito de inteligência pode gerar, acaso transposto 
acriticamente para a esfera da investigação criminal, tentando-se demons-
trar, a partir de tal correlação (inteligência e investigação), como a notícia 
anônima de crime deve ser recebida e trabalhada para que possa, legítima 
e validamente, defl agrar a persecução criminal.


