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RESUMO 

 

A presente pesquisa se refere à cidadania e aos limites jurídicos da inteligência de 
Estado no Brasil. A doutrina, que é utilizada em nível mundial, mostra suas 
peculiaridades que a diferenciam das demais atividades de Estado, uma vez que seu 
trabalho se desenvolve sob a égide do segredo. A Constituição Federal de 1988 não 
possui, de forma expressa, nenhum dispositivo que se refira à atividade de inteligência. 
Contudo, na sua interpretação, seja pelos princípios constitucionais ou com base na 
Teoria dos Poderes Implícitos, é possível extrair fundamentos para a inteligência de 
Estado à medida que, ao criar órgãos com suas respectivas competências, foram-lhes 
concedidos, também, os poderes necessários ao cumprimento de suas atribuições. A 
legislação brasileira referente aos primeiros órgãos de inteligência não continha 
dispositivos suficientes que pudessem respaldar todas as atividades e, em especial as 
operações. A Lei nº 9.883/1999 que criou o Sistema Brasileiro de Inteligência, embora 
com alguns avanços em relação às anteriores, ainda é insuficiente como fundamento 
jurídico a essa atividade se comparada a outras legislações estrangeiras de países 
democráticos, que contém dispositivos que garantem o exercício da atividade e 
também oferecem proteção aos seus operadores. Com fundamentos jurídicos 
adequados é perfeitamente possível conciliar a atividade de inteligência de Estado com 
os princípios do Estado Democrático de Direito, com respeito aos direitos e garantias 
fundamentais, além de ser um instrumento para efetivação da cidadania. 
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RIASSUNTO 

 

 

La presente ricerca si riferisce alla cittadinanza e ai limiti legali dell'intelligence statale 
in Brasile. La dottrina, che è usata in tutto il mondo, mostra le sue peculiarità che la 
differenziano da altre attività statali, poiché il suo lavoro si sviluppa sotto l'egida della 
segretezza. La Costituzione Federale del 1988 non ha, a chiare lettere, qualsiasi 
dispositivo che faccia riferimento all'attività di intelligence. Tuttavia, nella sua 
interpretazione, sia per i principi costituzionali o basati sulla teoria dei poteri impliciti, è 
possibile estrarre motivi per l'intelligenza dello Stato nella misura in cui, nella creazione 
di organi con le rispettive competenze, sono stati anche concessi poteri desumibili con 
operazioni logiche per svolgere i suoi compiti. La legislazione brasiliana riguardante le 
prime agenzie di intelligence non conteneva abbastanza dispositivi in grado di 
supportare tutte le attività, e in particolare le operazioni. La legge 9.883 / 1999, che ha 
creato il sistema di intelligence brasiliano, sebbene con alcuni progressi rispetto a quelli 
precedenti, è ancora insufficiente a sostenere questa attività rispetto ad altre legislazioni 
straniere di paesi democratici, che contengono dispositivi che garantiscono l'esercizio 
dell'attività e offrono anche protezione ai loro operatori. Con basi legali adeguate è del 
tutto possibile conciliare l'attività dell'intelligence statale con i principi dello Stato di diritto 
democratico, nel rispetto dei diritti e delle garanzie fondamentali, oltre a essere uno 
strumento per un'efficace cittadinanza. 
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ABSTRACT 
 
 

The present research refers to Citizenship and the legal limits of state intelligence in 
Brazil. The doctrine, which is used worldwide, shows its peculiarities that differentiate it 
from other state activities, since its work develops under the aegis of secrecy. The 
Federal Constitution of 1988 does not have, expressly, any device that refers to 
intelligence activity. However, in its interpretation, either by constitutional principles or 
based on the Theory of Implied Powers, it is possible to extract grounds for State 
intelligence insofar as, in creating organs with their respective competences, they were 
also granted powers necessary to carry out its duties. The Brazilian legislation 
concerning the first intelligence agencies did not contain enough devices that could 
support all activities, and especially operations. Law 9,883 /1999, which created the 
Brazilian Intelligence System, although with some advances compared to previous 
ones, is still insufficient to support this activity if compared to other foreign legislations 
of democratic countries, which contains devices that guarantee the exercise of the 
activity and also offer protection to their operators. With adequate legal bases it is quite 
possible to reconcile the activity of state intelligence with the principles of the 
Democratic State of Law, with respect to fundamental rights and guarantees, as well as 
being an instrument for effective citizenship. 
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INTRODUÇÃO 

A necessidade de conhecimento sempre esteve entre os principais desejos 

humanos. Assim, a atividade de inteligência, embora não fosse designada por essa 

nomenclatura como instrumento de conhecimentos, existe desde os primórdios da 

antiguidade. Se pensarmos nas guerras, a inteligência era utilizada para reunir 

informações do inimigo e na descoberta de suas estratégias e ações, cujo 

conhecimento auxiliava nas decisões para as futuras ações. Conhecer o inimigo era 

um privilégio que certamente poderia garantir a vitória. 

Por outro lado, poucas atividades são tão mal aceitas e compreendidas como 

os serviços de inteligência, não obstante, podemos afirmar que há um consenso, 

diante de um novo cenário mundial, por exemplo, com as ameaças aos cidadãos 

provocadas pelos atos terroristas, no sentido de se reconhecer a sua vital importância 

como um recurso do Estado para cumprir suas atribuições, em especial aquelas que 

se destinam à proteção da sociedade.  

Esse paradoxo entre a forma como é vista e sua real utilidade pode ser 

explicado porque, primeiro, a inteligência tem como uma de suas principais 

características o segredo que a torna inacessível e até temida pelas pessoas fora dos 

limites das chamadas comunidades de inteligência, e, em segundo, como decorrência 

desse seu traço peculiar que é manto protetor sob o qual se desenvolvem suas 

atividades, embora necessário, acaba funcionando como um obstáculo ao não permitir 

e até desestimular seu estudo e o desenvolvimento de pesquisas ou debates sobre 

seu atual papel nos  estados democráticos.  

Na história recente a inteligência foi usada no enfrentamento do inimigo 

político ideológico dos Estados, num período que ficou conhecido como guerra fria 

que teve início na segunda metade do século XX e se encerrou com a queda do muro 

de Berlim e o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nesse período 

houve a consolidação de uma doutrina de inteligência voltada para a proteção do 

Estado, contra o inimigo capitalista ou comunista, que passou a ter maior importância 

que a sociedade.   

Ultrapassada essa fase, juntamente com as transformações no mundo, 

proporcionadas principalmente pela tecnologia incorporada à vida do homem 

moderno, surgiram outros atores protagonistas de um novo cenário de ameaças como 
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o terrorismo, os crimes cibernéticos e o avanço da criminalidade, os quais passaram 

a exigir do Estado uma nova postura para a proteção dos seus cidadãos. E nesse 

processo a atividade de inteligência, como um instrumento de Estado, tem afirmado 

seu papel acompanhando essa nova realidade para qual também precisou passar por 

mudanças, com o redirecionamento de seus objetos e adaptação ao novo estado 

democrático de direito e o respeito ao direitos e garantias fundamentais. 

Assim, em algumas democracias consolidadas pelo mundo os Estados têm 

munido seus respectivos serviços de inteligência com um conjunto de fundamentos 

jurídicos que lhes permite o desempenho de suas atribuições num ambiente onde se 

harmonizam de um lado o segredo, peculiar de sua atividade, e de outro a 

transparência e os sistemas de controle, requisitos do estado de direito. Também são 

inúmeros os debates sobre o papel da inteligência nos vários segmentos da sociedade 

dos quais tem se originado diversas produções doutrinárias. Não menos incidente é o 

envolvimento acadêmico, muitas vezes proporcionado pela criação de centros de 

discussão nos próprios órgãos de inteligência para fomentar o assunto que até então 

era privilégio somente dos seus experts. 

Entretanto, no Brasil, não obstante alguns avanços, o assunto inteligência 

ainda é cercado de tabus, desconfianças e até preconceitos de alguns setores da 

sociedade que ainda a enxergam como um produto de governos totalitários, criando 

uma barreira até difícil de transpor, que os impede de ver um novo horizonte e 

descobrir o quão valioso instrumento ela é, e como pode contribuir para a garantia da 

sobrevivência da própria democracia a que tanto almejamos.  

Talvez a essa indiferença também contribuam os operadores da atividade de 

inteligência, cujas produções doutrinárias, excetuando-se aquelas protegidas pelo 

necessário segredo, não são compartilhadas com o mundo acadêmico, impedindo que 

se estabeleça um diálogo com esse importante segmento que representa o futuro de 

uma nação, o que certamente contribuiria para a revelação das potencialidades que 

um serviço de inteligência forte poderia oferecer em prol da proteção do Estado e da 

sociedade e consequentemente, proporcionaria uma melhor compreensão e 

aceitação pelos seus cidadãos. É por acreditar que é possível mudar essa realidade 

que nos motivamos no desenvolvimento desta pesquisa acadêmica.  

Feitas essas considerações contextuais e preliminares sobre o tema, é 

necessário o esclarecimento de mais alguns pontos, antes de entrarmos nos assuntos 
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que formam esse conjunto de reflexões acadêmicas. A inteligência é uma área de 

conhecimento que pode ser considerada como sendo interdisciplinar, ou seja, como 

objeto das ciências humanas e sociais, seu conteúdo se relaciona com a história, com 

a sociologia, com a ciência política, com as relações internacionais e a diplomacia, 

com o direito, além de outros ramos. Obviamente, até pela necessidade de uma 

delimitação do tema, a vertente desta pesquisa será desenvolvida sob o aspecto 

jurídico com base na realidade normativa brasileira, para verificar se o atual conjunto 

de fundamentos jurídicos é suficiente para respaldo à atividade de inteligência de 

Estado, bem como se contribui para a efetivação da cidadania no estado democrático 

de direito.  

Em primeiro lugar, partimos da premissa previamente aceita de que a 

atividade de inteligência é um instrumento de que dispõe o Estado para suprir algumas 

de suas atribuições dentre as quais a proteção da sociedade e, partir daí, conhecendo 

suas peculiaridades, é possível a formulação de hipóteses que serão alvo da 

investigação acadêmica, tudo com base na realidade político administrativa do Brasil. 

A primeira questão é examinar quais são as características da inteligência que 

a diferenciam de outras atividades do Estado e de que forma se relaciona com o 

estado democrático de direito. É possível extrair do conjunto de princípios e normas 

inseridos na Constituição Federal de 1988, de forma expressa ou não, os fundamentos 

que respaldam a atuação dos serviços de inteligência no Brasil?   

A segunda questão passa necessariamente pelo exame da legislação 

infraconstitucional de inteligência vigente no sentido de verificar se ela é suficiente 

para lhe dar suporte a ponto de permitir o desenvolvimento de seus processos para 

cumprir suas finalidades. E, ainda, adotando-se como parâmetros alguns dispositivos 

de leis de inteligência estrangeiras, será possível reconhecer a nossa 

autossuficiência?  E se a resposta for negativa, certamente implicará na demonstração 

dos pontos considerados deficientes. 

E o aspecto mais importante é reconhecer como pode haver esse alinhamento 

entre inteligência e cidadania no Estado brasileiro, considerando os aspectos de uma 

democracia e de um estado de direito, de exercício de poder, bem como demais 

instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos, além das formas de 

pelas quais deve ser feito seu controle para assegurar que não haja desvio de 

finalidade e comprometimento da existência da própria democracia. 



16 

 

O tema relativo ao conteúdo que se pretende abordar nesta pesquisa será 

didaticamente dividido em quatro capítulos numa sequência lógica para permitir ao 

leitor um melhor entendimento de cada assunto tratado que compõe o conjunto de 

argumentos com os quais formularemos a conclusão para tentar demonstrar as 

respostas aos questionamentos formulados. 

Além desta introdução, no primeiro capítulo, com a apresentação de um 

suporte conceitual aceito pela doutrina internacional, o objetivo é familiarizar o leitor 

com as principais características da atividade de inteligência. Pela origem na história 

será possível entender sua finalidade como instrumento auxiliar na tomada de 

decisão. Mais tarde, em seu desenvolvimento como função de Estado, a inteligência 

passa a adotar uma metodologia específica para a produção de conhecimentos com 

uso de vários tipos de fontes e princípios doutrinários, além de possuir autonomia de 

ação por meio das chamadas operações de inteligência, sobre as quais recai, mais 

incisivamente, o necessário suporte jurídico. Não menos importante é o 

reconhecimento das peculiaridades que a diferenciam de uma atividade de 

investigação criminal que possui um diferente marco regulatório na legislação 

brasileira.  

O capítulo dois destina-se ao exame de alguns dispositivos constitucionais 

que podem ser utilizados como suporte à atividade de inteligência na interpretação de 

princípios e normas conforme entendimento de doutrinadores pátrios. Também 

entendemos pertinente a aplicação da teoria dos poderes implícitos consagrada na 

doutrina e jurisprudência brasileiras ao estudo do tema em sua essência, que é a de 

reconhecer a existência de instrumentos, ainda que de forma indireta, permitindo o 

exercício das competências conferidas à determinados órgãos por disposição 

constitucional. 

O capítulo três terá como objeto o exame da legislação brasileira de 

inteligência desde alguns aspectos históricos não obstante o fato de que essa 

atividade é mais ou menos recente no Brasil se compararmos a sua existência no 

mundo com alguns milhares de anos. O exame do atual marco jurídico da inteligência 

no Brasil será fundamental para aferir se seu conteúdo é suficiente para possibilitar 

uma condição de operabilidade de seu sistema estabelecendo mecanismos de 

proteção aos profissionais que operam nos chamados serviços secretos. 
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A comparação a leis de inteligência estrangeiras de alguns países que as 

modificaram para adaptá-las a uma nova realidade de ameaças presentes no mundo, 

servirá como parâmetro para avaliação da realidade brasileira e talvez possa auxiliar 

no convencimento da necessidade de prover os serviços de inteligência com um 

adequado suporte normativo. 

 O capítulo quatro analisa o alinhamento da inteligência com a cidadania no 

estado democrático de direito. Por ser um instrumento que auxilia os detentores do 

poder num processo de tomada de decisão, será oportuno e conveniente analisar 

alguns traços peculiares do poder e daquilo que significa democracia. Como a 

inteligência opera sob a égide do segredo é necessário verificar como se dá a 

conciliação dessa característica com a transparência, que é um atributo que se espera 

das ações dos gestores públicos num estado democrático. Também é fundamental o 

exame do controle da inteligência e o fato de possuir o segredo como uma condição 

para o desenvolvimento de suas tarefas, mas este não pode ser um fator impeditivo 

para aferir-lhe a lisura de seus processos bem como verificar se foram alcançadas as 

finalidades estabelecidas.  

No desenvolvimento do texto vamos adotar como critério a equivalência das 

expressões: inteligência, inteligência de Estado, atividade de inteligência, serviços de 

inteligência, órgãos de inteligência e serviços secretos. Significa que ao serem 

utilizadas nas argumentações pretendemos atribuir-lhes o mesmo significado, ou seja, 

todas como sendo inteligência de Estado, não obstante o fato de que, 

epistemologicamente, possam indicar significados diversos. O intuito, porém, foi 

apenas evitar repetições e melhor expor o conteúdo dos textos. 

A metodologia adotada para esta pesquisa consistiu na obtenção de dados 

teóricos, conceituais e históricos para composição do referencial teórico, por meio de 

pesquisas bibliográficas e documental qualitativa, referentes à doutrina pertinente bem 

como à legislação. O método utilizado foi o hipotético dedutivo. 

De acordo com a área de concentração o tema se adequa perfeitamente à 

linha de pesquisa A Cidadania Modelando o Estado, uma vez que o estudo da 

atividade de inteligência de Estado implica em reflexões sobre estado democrático de 

direito e o exercício da cidadania. 
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1. INTELIGÊNCIA DE ESTADO: ORIGENS E ASPECTOS CONCEITUAIS 

 Seguindo a tradição de um trabalho acadêmico do qual, nesse aspecto, não 

poderíamos ser diferentes, os primeiros passos desta pesquisa têm por objeto 

fornecer ao leitor um conjunto mínimo de informações teóricas e históricas sobre o 

tema a ser apresentado, evidentemente muito longe do propósito de impor pontos de 

vista em termos conceituais que devam ser aceitos de forma incontestável por ele, 

mas tão somente mostrar-lhe a visão do pesquisador acrescida de um suporte 

doutrinário que o auxiliou na pesquisa e serviu de guia ao desenvolvimento dos 

demais  tópicos que serão apresentados. 

O convencimento da necessidade desse fundamental teórico ganha reforço à 

medida que, como dito na introdução, e de acordo com nosso ponto de vista, o tema 

relativo à atividade de inteligência no Brasil não possui tradição de discussão 

acadêmica e, portanto, são quase inexistentes as produções intelectuais específicas, 

o que justifica a necessidade desta contribuição. 

Por outro lado, também muito longe são os propósitos de uma abrangência 

conceitual completa do tema tendo em vista não só a rica doutrina estrangeira, 

sobretudo nos países com regimes democráticos consolidados e que reconheceram 

a importância da atividade de inteligência, em contraposição à escassa doutrina 

brasileira, mas porque a limitação do objeto de estudo proposto diz respeito à 

fundamentação jurídica da inteligência de Estado no Brasil. 

Desta forma, entender o significado de inteligência desde suas raízes 

históricas que coincidem com a própria existência humana, reconhecer as funções 

atribuídas a essa atividade num estado democrático, conhecer as fontes que 

possibilitam a produção do conhecimento com o uso de uma metodologia própria, 

saber distinguir algumas categorias de inteligência que surgiram como 

desdobramento de sua acepção clássica, serão alguns dos aspectos abordados neste 

primeiro capítulo, divididos em tópicos específicos para facilitar a leitura e o 

entendimento. 

 

1.1. Inteligência e Espionagem 

Todos nós, durante o transcorrer de nossas vidas, necessitamos 

frequentemente de informações, em seu sentido mais amplo, para poder decidir 
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nossos passos seja na vida individual, familiar, profissional, etc. E foi sempre assim, 

desde os primeiros sinais da existência do ser humano que, a partir da vida em grupo, 

precisou desenvolver mecanismos de autodefesa, seja contra fenômenos naturais ou 

contra seu inimigo, que era o próprio homem.  As primeiras armas dos homens foram 

a pedra, a maça e a inteligência.1 

De acordo com historiadores, a inteligência, muito embora não fosse 

conhecida com essa terminologia, existe desde as primeiras civilizações que tanto 

necessitavam de informações para garantia de sua sobrevivência. Contudo, 

inobstante diversos estudos e relatos históricos decorrentes de pesquisas, podemos 

afirmar que não existe unanimidade de entendimento quanto a uma data ou ao menos 

uma época precisa que pudesse marcar seu surgimento.2 O uso das informações de 

combate é tão velho quanto a luta humana organizada.3 Em relatos históricos 

podemos encontrar elementos que demonstram a importância da obtenção de 

informações: um dos primeiros registros de relatórios de inteligência produzidos 

remonta a três mil anos antes de Cristo: trata-se de um documento produzido para o 

Faraó por uma patrulha da fronteira sul do Egito, em que é informado que 

“encontramos o rastro de 32 homens e 3 jumentos”.4 Também podemos afirmar que 

é muito difícil encontrar algum estudioso da história da inteligência que, logo nas 

primeiras leituras, não tenha se deparado com uma clássica assertiva: informação é 

poder.5 Assim, podemos destacar um traço que denota a importância da atividade de 

informações, ou seja, é uma ferramenta para exercício do poder.6 

                                            
1 FARAGO, Ladislas. O mundo da espionagem. Rio de Janeiro: Dinal, 1966, p.145. 
2 GIORDANA, Nicolò. Scriminanti e garanzie funzionali tra legislazione d’intelligence e diritto 
penale militare. Bergamo (Itália): Lemma Press, 2016, p. 13, tradução nossa (Stabilire uma data di 
nascita dell’intelligence è impossibile, tanto profonda è la necessità di questa disciplina). 
3 PLATT, Washington. Produção de informações estratégicas. Rio de Janeiro: Biblioteca do 
Exército/Livraria Agir Editora, 1974, p. 19. 
4 GONÇALVES, Joanisval Brito. Sed quis custodiet ipso custodes? O controle da atividade de 
inteligência em regimes democráticos: os casos de Brasil e Canadá. Tese apresentada ao Curso de 
Pós-Graduação em Relações Internacionais do Instituto de Relações Internacionais da Universidade 
de Brasília, como requisito final à obtenção do título de Doutor em Relações Internacionais. 837 f. 
Brasília, 2008, p. 17. 
5 A expressão informação é poder se origina de knowledge is power do cientista inglês Francis Bacon, 
o qual afirmou em 1597 que a informação e conhecimento constituíam fontes de poder político e 
econômico. In: REBELLO, Cláudia Assaf Bastos. Necessidade de inteligência do Estado brasileiro. 
Revista Brasileira de Inteligência. Brasília: Abin, v. 2, nº 2, abr. 2006, p. 41. 
6 Para fins de desenvolvimento didático do tema adotaremos como sinônimas as expressões 
informação e inteligência, muito embora, tecnicamente, existirem diferenças conceituais entre elas 
quanto à abrangência, assim como as expressões dado, informe para as quais há uma hierarquia de 
importância, que não interessa ao objeto deste trabalho. 
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No planejamento das estratégias militares de combate numa batalha, por 

exemplo, obter informações sobre o inimigo poderia significar a chave para a vitória. 

No passado, como não havia outros recursos recorria-se ao homem como fonte, 

provavelmente a única, para buscar esses conhecimentos onde eles estivessem. 

Surge a figura do espião como sendo a pessoa encarregada de obter todas as 

informações possíveis com as quais poderia ser apontado o melhor caminho na 

tomada de decisões.  

A inteligência passa a ser considerada como uma atividade de espionagem, 

cuja ideia de um mesmo significado, entre ambas, como se fossem expressões 

sinônimas, prevalece até hoje na mente das pessoas não familiarizadas com sua 

doutrina. Mas, como se mostrará, a inteligência é uma atividade, cujo conteúdo vai 

muito mais longe do que uma simples operação de espionagem. 

A espionagem é considerada como sendo a segunda profissão mais antiga 

do mundo.7 Na história é destacada a figura do espião: 

A figura do espião está diretamente ligada ao poder político, ou seja, saber o 
que pensa e o que faz o inimigo sempre foi considerado um fator fundamental 
o qual, em determinados momentos decisivos significava vitória. Os espiões 
em diversas ocasiões tiveram missões secretas, mas muito importantes e 
foram responsáveis por grandes acontecimentos e mudanças na história da 
civilização, guiados pela mão invisível do poder.8 

A Bíblia é apontada como uma fonte histórica da atividade de inteligência, na 

qual se encontram vários relatos que indicam a busca por conhecimentos para atender 

às necessidades de cada época. Um relato no Velho Testamento pode ser apontado 

como a primeira menção à espionagem. Trata-se da história de Josué que foi vendido 

como escravo pelos seus irmãos. Tempos depois no Egito, quando Josué tinha 

conseguido conquistar uma posição de destaque no Governo, se viu diante da tarefa 

de julgar seus irmãos, que não o reconheceram naquela ocasião. Estes, sob o pretexto 

de estarem no Egito para conseguir alimentos em face da carência em seu país de 

origem, foram aprisionados por ordem de Josué e acusados de espionagem por 

                                            
7 KNIGHTLEY, Philip. The second oldest profession. Spies and Spying in the Twentith Century, W. W. 
Norton & Company, New York-London, 1986. In: VILASI, Antonella Colonna. Manuale d’intelligence. 
Reggio Calabria (Itália): Città del Sole, 2011, p. 16, tradução nossa. (La storia dello spionaggio è 
antichíssima, tanto da poter reclamare per sé la dicitura di “seconda professione più vecchia del 
mondo”). 
8 VILASI, Antonella Colonna. L’Entità. I servizi segreti vaticani. Roma (Itália): Libellula, 2016, p. 7, 
tradução nossa (La figura dela spia è strettamente legata al potere político, saper ciò che pensa e fa il 
nemico è sempre stato considerato un fattore basilare, che in momenti determinanti si poteva rivelare 
una mossa vincente. Le spie hanno avuto in moltíssime occasioni compiti segreti, ma molto importante, 
che hanno portato a grandi cambiamenti nella storia della civiltà, guidati dalla mano invisibile del potere). 
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estarem ali para obter informações reservadas sobre o Egito.9 Nele há também a 

passagem em que Moisés teria enviado espiões à Terra de Canaã, no que pode ser 

uma das primeiras “ordens de busca”10 de que se tem registro:11 

De acordo com o relato bíblico, Moisés selecionou 12 homens (um de cada 
uma das 12 tribos de Israel) e ordenou-lhes que se infiltrassem na província. 
Deviam retornar com as respostas a duas perguntas críticas. Canaã, como 
os sábios hebreus acreditavam, é realmente a “terra de leite e mel” 
transbordando em abundância, e a modesta capacidade militar israelita seria 
suficiente para conquistá-la?  A Bíblia relata a ordem detalhada de Moisés 
sobre a missão.  
“E Moisés mandou-os espiar a terra de Canaã, e lhes disse: Sigam por esse 
caminho em direção sul e subam para as montanhas: E observem a terra, o 
que é; e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se eles são poucos ou 
muitos; e como é a terra que eles habitam, se é boa ou ruim; e em que cidades 
habitam, se em tendas ou em fortalezas; e como é a terra, se é produtiva ou 
magra, se nela há árvores, ou não. E afastem-se com bom ânimo, e tragam 
dos frutos da terra” (Números 13:17-20).12 

Na Antiguidade, um dos maiores estrategistas militares, o general chinês Sun 

Tzu, em seus escritos ressalta a importância da informação como elemento 

fundamental no planejamento obtida a partir do trabalho dos espiões: o conhecimento 

acurado não pode ser obtido de fantasmas e espíritos, inferido dos fenômenos ou 

projetado a partir das medidas do Céu, mas deve ser obtido dos homens, porque é o 

conhecimento da verdadeira situação do inimigo.13 

A cidade do Vaticano, considerado o menor Estado do mundo com 

aproximadamente um quilômetro quadrado, abriga a inteligência mais antiga da 

história.14 Em meio a esse mistério secular ainda totalmente desconhecido, destaca-

se sua eficiência conforme explica Ribeiro:  

Em toda a história dos serviços de Inteligência, existe uma que é das mais 
intrigantes deste mundo subterrâneo e que reflete um mundo quase não 
existente na mente popular: a história do serviço secreto do Vaticano, ou da 
Santa Aliança, o serviço de espionagem do Papa. Considerado o mais antigo 
em funcionamento, é também reconhecido como o melhor do mundo, no 
aspecto de suas ações clandestinas e do segredo em que suas ações são 
tratadas.15  

                                            
9 VILASI, Antonella Colonna. L’Entità, op. cit., p 7. 
10 Ordem de busca pode ser definida como um documento utilizado pela inteligência no qual, via de 
regra, os analistas demandam ao setor operacional os necessários complementos para a produção de 
conhecimentos que não puderam ser obtidos pelas fontes acessadas. 
11 GONÇALVES, Joanisval Brito. Sed quis custodiet ipso custodes? op. cit., p. 17. 
12 VOLKMAN, Ernest. A história da espionagem. São Paulo: Escala, 2013, p. 32.  
13 TZU, Sun; PIN, Sun. A arte da guerra. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 134. 
14 VILASI, Antonella Colonna. L’Entità, op. cit., p. 5. 
15 RIBEIRO, Fábio Pereira. SANTA ALIANÇA: o serviço secreto mais secreto da história a serviço de 
Deus. Revista Brasileira de Inteligência. Brasília: Abin, n. 6 abr. 2011, p. 81. 
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Mais uma vez, podemos comprovar a importância da atividade de espionagem 

como sendo o método utilizado para a busca das informações necessárias: a Santa 

Aliança esteve por trás das maiores operações de espionagem e as ações e 

peripécias de seus agentes estão muito além daquelas realizadas por James Bond 

nos filmes.16 

O primeiro Departamento de Inteligência de que se tem notícia foi criado na 

Inglaterra, em 1653, por Sir Thurloe, Secretário de Estado de Cromwell, que, com isso 

conseguiu que se fizesse o controle de toda a correspondência que chegava e saía 

de Londres, além de contar com a colaboração de embaixadores e cônsules, os quais 

dispunham de um grande número de espiões como seus colaboradores.17  

 Ao longo da história nos seus vários períodos poderiam ser apontados 

episódios para mostrar que a espionagem atuou decisivamente no êxito das várias 

conquistadas alcançadas pelos Estados em suas batalhas. E a história da 

espionagem se confunde com o próprio desenvolvimento da atividade de informações, 

hoje conhecida como inteligência. Desde seu nascimento em um período incerto da 

Antiguidade, na Idade Média, no período antes, durante e depois das guerras, enfim, 

são inúmeros os relatos que apontam o uso dessa atividade sempre presente nas 

decisões daqueles que detinham o poder em seus Estados. É certo que, logo no início 

da 1ª Guerra Mundial, houve um incremento dos serviços de inteligência dos países 

participantes, com um grande número de espiões em operação. Destaca-se também 

a reorganização do serviço secreto da Marinha britânica que se distinguiu pelas suas 

ações de inteligência e pela capacidade de decifrar mensagens.18 No decorrer da 2ª 

Guerra Mundial os serviços de inteligência, que já tinham uma grande importância, 

tornaram-se imprescindíveis. 

Mais recentemente, após o fim da 2ª Guerra Mundial, iniciou-se um período 

da história conhecido como Guerra Fria, caracterizado pela hegemonia e disputa de 

poder por duas grandes nações, com ideologias opostas. De um lado o capitalismo, 

                                            
16 RIBEIRO, Fábio Pereira. SANTA ALIANÇA: o serviço secreto mais secreto da história a serviço de 
Deus. Revista Brasileira de Inteligência, op. cit. p. 84. 
17 MOSCA, Carlo; SCANDONE Giuseppe; GAMBACURTA, Stefano; VALENTINI, Marco. I servizi di 
informazione e il segreto di stato (Legge 3 agosto 2007, n. 124). Milano (Italia): Giuffré Editore, 2008 
p. 10, tradução nossa (Il primo Dipartimento di intelligence fu però creato in Inghilterra nel 1653 da Sir 
Thurloe segretario di Stato di Cromwell, che riuscì a far controllae tutta la posta in arrivo e in partenza 
da Londra , contando all’estero sopratutto sull’opera di ambasciatori e consoli che avevano alle loro 
dipendenze um buon numero di spie anche nate nei vari Paesi.). 
18 Idem. Ibidem, p. 12. 
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representado pelos Estados Unidos, e, de outro, o comunismo capitaneado pela então 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Esse período propiciou a criação 

de uma doutrina de inteligência que se disseminou por várias agências pelo mundo. 

Também foi no auge da Guerra Fria que se notabilizaram as mais intrigantes ações 

de espionagem.   

A Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti – (KGB), agência de inteligência da 

União Soviética, notabilizou-se nesse período de polarização político-ideológico por 

possuir aquela que foi considerada a melhor escola de espiões do mundo19. O quartel-

general da KGB, que funcionava em Moscou, era quem coordenava todas as redes 

de espionagem pelo mundo. Havia um cuidadoso preparo do pessoal que atuaria nas 

missões: 

Os recrutas que ingressavam na KGB eram escolhidos pela Comissão de 
Seleção. O futuro espião deveria possuir excelente saúde e submeter-se a 
um intenso treinamento físico, falar fluentemente um ou mais idiomas para 
desempenhar suas tarefas em país estrangeiro. Era indispensável que 
aprendesse a utilizar armas de fogo e que conhecesse rudimentos de 
educação e cultura geral. Recebia instruções para que dominasse técnicas 
de espionagem; também era submetido a intensivas horas de treino físico que 
consistia em exercícios de corpo a corpo contra um manequim articulado e 
preparado para tal fim. O movimento das articulações essenciais do físico 
humano era reproduzido nesse manequim por um sistema de molas em 
espiral dotado de pressões regulares. Os estagiários iniciavam, então, o 
manejo do punka, a perigosa faca finlandesa; o djuga, o projétil de agulha 
envenenada; o szaly, a lâmina de mão, de fabricação tchecoslovaca, e, 
inclusive, o uso da famosa cigarreira-pistola – uma arma silenciosa acionada 
por uma pilha elétrica de 1,5 volts e que dispara ampolas de veneno volátil à 
base de cianeto. Exercitavam também a reprodução, impecável, de uma 
assinatura; com o simples recurso de um ovo, aprendiam a abrir envelopes 
sem danificá-los; alterar os algarismos de um cheque bancário fazia-se uma 
tarefa muito simples nas mãos de um bom agente que, além disso, tudo era 
treinado no manejo de aparelhos de microfilmagem, no cifrar e decifrar 
processos de códigos e na providencial tarefa de falsificação de documentos.   
Cada aprendiz recebia um codinome e prestava juramento por escrito.20 

Mesmo com suas origens remotas e como um único meio de se obter 

informações o uso da espionagem não desapareceu ou foi substituído por outras 

fontes de obtenção de conhecimentos que surgiram no mundo, por exemplo, graças 

ao desenvolvimento da tecnologia. Ao contrário, a espionagem ainda é muito utilizada 

em nas guerras é considerada uma prática normal e lícita: 

De todo modo, ao disporem sobre os espiões em contexto de guerra, em 
nenhum momento as convenções apontam para a ilicitude da espionagem 
em si. Fica evidente que a legislação internacional considera que a 
espionagem “faz parte do jogo” em uma guerra, assim como os assassinatos 

                                            
19 SCHPATOFF, George. KGB História Secreta. Curitiba: Juruá, 2000, p. 11. 
20 Idem. Ibidem, p. 11. 
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cometidos em situação de combate. Por essa razão, há consenso entre os 
autores que se dedicam à matéria no sentido de que a espionagem é uma 
prática admitida pelo direito internacional, se ocorrer num contexto de conflito 
armado.21 

Essa questão, porém, passa a ser objeto de discussão quando se analisa o 

papel do espião fora do cenário de guerra, que é a regra da quase totalidade das 

nações do mundo. Conforme explica Condeixa, há um vácuo nos tratados 

internacionais sobre esse assunto e também inexiste jurisprudência da Corte 

Internacional de Justiça. Daí a dificuldade de se definir de forma clara se o Estado que 

usou o espião violou alguma norma internacional.22 

E acrescenta o mencionado autor que, para análise dessa conduta por parte 

do Estado espião surgiram três correntes de pensamento doutrinário. A primeira 

entende que esses atos praticados podem se configurar em ilícitos internacionais com 

fundamento na proibição de ingerência arbitrária na vida íntima dos indivíduos (art. 17 

do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a proibição de violação da 

integridade territorial e independência política de um Estado por outro (art. 2º da Carta 

das Nações Unidas). 

A segunda corrente entende que essa prática é lícita no plano internacional, 

muito embora o espião se descoberto possa ser julgado pelas leis locais do país no 

qual atuou. Além da inexistência de um dispositivo no direito internacional a 

espionagem praticada seria uma espécie de legítima defesa preventiva como base no 

artigo 51 da Carta das Nações Unidas: Nada na presente Carta prejudicará o direito 

inerente de legítima defesa individual ou coletiva no caso de ocorrer um ataque 

armado contra um Membro das Nações Unidas [...]. 

E a terceira corrente sustenta que para saber se um ato de espionagem é ou 

não um ilícito é preciso analisar o caso concreto, ou seja, verificar em que condições 

ela ocorreu numa situação específica.23  

A ausência de judicialização internacional das questões de espionagem em 

parte é decorrente da adoção de soluções no âmbito diplomático:  

É muito comum que um espião atue em outro país com cobertura diplomática, 
gozando, portanto, das imunidades previstas na Convenção de Viena sobre 
Relações Diplomáticas. Nesse caso, quando descoberto o espião, costuma-

                                            
21 CONDEIXA, Fábio de Machado Soares Pires. Espionagem e direito. Revista Brasileira de 
Inteligência. Brasília: Abin, n. 10 dez. 2015, p. 23. 
22 Idem. Ibidem, p. 23. 
23 Idem. Ibidem, p. 23 – 24. 
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se aplicar-lhe a sanção de declaração de persona non grata prevista na 
convenção, seguida de retirada do país.24 

Em síntese, não obstante as interpretações sobre a ilicitude ou não, essa 

antiga ferramenta para buscar informações, ao nosso ver, continuará a ser utilizada 

pelas nações por meio de seus serviços de inteligência, sobretudo na linha preventiva 

em face dos resultados que pode trazer como fonte de produção de conhecimentos. 

Entender o que significa espionagem parece uma tarefa muito fácil a qualquer 

leitor, mesmo não familiarizado com o tema inteligência de Estado. É que são 

inúmeras as produções cinematográficas e publicações de obras literárias, ficção ou 

não, cujos enredos destacam o papel do espião como protagonista principal, sempre 

envolto em mistérios que desafiam a imaginação humana. É exatamente como ocorre 

na vida real.  

 Há várias definições de espionagem que, de um modo geral, ressaltam a 

característica de uma operação com o objetivo de colher informações que não 

puderam ser obtidas por outras fontes:  

É a parte de inteligência destinada à inspeção sub-reptícia das atividades de 
países estrangeiros, para descobrir seu poder e movimentos, e comunicar 
tais dados às autoridades adequadas. É o esforço para desvendar, através 
de métodos ocultos, os segredos alheios. Devido às circunstâncias e às 
dificuldades da espionagem, é função autônoma, porém, em última análise, 
parte integral do esquema geral da inteligência.25 

 A inteligência nos dias de hoje vista como uma simples ação de espionagem 

é um enfoque que, ao nosso ver, além de diminuir seu potencial como instrumento 

essencial para auxiliar o processo de decisão, é também negar o reconhecimento de 

sua metodologia bem como do aspecto técnico e profissional de seus operadores.  

  

1.2. Significado de inteligência de Estado  

 Devido à escassa doutrina nacional em relação ao tema, existem inúmeros 

conceitos sobre o significado de inteligência, em nível internacional, uns mais 

extensivos outros mais restritivos, mas que em seus núcleos todos convergem para 

uma mesma direção, ou seja, que essa atividade tem por escopo a produção de 

conhecimentos que auxiliam o processo decisório em todos os níveis de ação. 

                                            
24 CONDEIXA, Fábio de Machado Soares Pires. Espionagem e direito. Revista Brasileira de 
Inteligência. Brasília: Abin, n. 10 dez. 2015, p. 24. 
25 FARAGO, Ladislas. O mundo da espionagem, op. cit., p. 145. 
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Um dos conceitos clássicos, mas extremamente atual, sobre o que significa 

inteligência é de Sherman Kent, que foi um professor de história da Yale University e 

também trabalhou durante muito tempo na Central Intelligence Agency (CIA), sendo 

considerado o pioneiro no desenvolvimento de métodos de análise de inteligência. 

Seus estudos e escritos, embora tenham sido feitos há muitos anos, possibilitam ao 

leitor uma boa compreensão da inteligência, como atividade de Estado, propósito 

desta pesquisa.  

Kent afirma: informação significa conhecimento. Se não pode ser ampliada a 

ponto de significar todo o conhecimento, pelo menos significa um espantoso volume 

e variedade de conhecimentos.26 Acrescenta que, ao se referir a um volume de 

conhecimentos, quer dizer que isto representa apenas uma fração de um todo, porém 

não só é a mais importante, como também é a quantidade de informações que um 

Estado deve possuir a mais em relação aos outros Estados a fim de assegurar que 

nem sua causa nem suas iniciativas falhem, devido ao fato de seus estadistas e 

soldados planejarem  e agirem na ignorância.27 Para Kent a atividade de inteligência 

pode ser entendida como produto, organização e processo.28  

A inteligência como produto indica o resultado final que é o conhecimento 

produzido que se destina ao tomador de decisão como subsídio para auxiliá-lo.  

O sentido de inteligência como uma organização se refere às diversas 

estruturas próprias, funcionais, civis ou militares, conhecidas por agências de 

inteligência, serviços secretos ou serviços de inteligência que foram estruturados para 

operarem as demandas dessa atividade. São formadas por pessoal especializado 

que, normalmente, é submetido a um rigoroso processo de seleção tendo em vista as 

peculiaridades de suas funções que tem como principal característica o sigilo como 

condição sine qua non para desenvolvimento de suas tarefas. 

Cossiga entende que os serviços de inteligência das diversas agências do 

mundo podem ser classificados em dois modelos: unitário e binário.29 No primeiro, há 

um único órgão de inteligência que executa tanto as atividades de produção de 

                                            
26 KENT, Sherman. Informações estratégicas. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1967, p. 17. 
27 Idem. Ibidem, p. 17. 
28 Idem. Ibidem, passim. 
29 COSSIGA, Francesco. I Servizi e le atività di informazione e di controinformazione. Abecedario per 
principianti, politici e militari, civili e gente comune. Soveria Mannelli (Itália): Rubbettino, 2002, p. 
41. 
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conhecimento internas quantos externas, como nos modelos adotados pela antiga 

União Soviética com a KGB ou o atual sistema brasileiro com a Agência Brasileira de 

Inteligência (ABIN). 

No modelo binário há, em regra, duas agências, sendo que uma se encarrega 

da inteligência interna e a outra do âmbito externo, como no caso do Reino Unido 

(Secret Intelligence Service – (SIS) MI6 e Security Service - MI5), Itália com a 

Agenzia informazioni e Sicurezza Esterna (AISE) e Agenzia Informazioni e Sicurezza 

Interna (AISI), ou a Alemanha (Bundesamt für Verfassungschutz e Landesämter fur 

Verfassungschutz).30 

Nos Estados Unidos, com a reorganização de seu sistema de inteligência 

realizado após os ataques terroristas de 2001, foi adotado um modelo multiagencial 

composto por 16 agências principais (CIA como agência independente, oito 

dependentes do Departamento de Defesa, duas do Departamento de Justiça, duas do 

Homeland Security e uma agência respectivamente nos Departamentos de Estado, 

do Tesouro e de Energia).31 

A inteligência como atividade ou processo significa a metodologia utilizada 

para a produção do conhecimento que é formado por um ciclo com várias etapas. 

Começa pela coleta nas fontes disponíveis, passa por uma análise e se transforma 

num conjunto de informações que se denomina produto de inteligência destinado a 

subsidiar decisões daqueles que possuem atribuições e competências dentro de uma 

estrutura de Estado. 

Ugarte, seguindo o raciocínio de Kent afirma que: 

Debemos inicialmente senãlar que se denomina inteligencia  a un produto, 
que es conocimiento, información elaborada. Tambíem, a uma actividad o 
función estatal. Asimismo, a uma organización, que suele constituir un 
conjunto de organizaciones. Esto fue siempre así, tanto em la literatura 
académica sobre inteligencia, como em la práctica32 

                                            
30 COSSIGA, Francesco. I Servizi e le atività di informazione e di controinformazione. Abecedario per 
principianti, politici e militari, civili e gente comune, op. cit., p. 41- 42. 
31 GUIDA, Emilio. Intelligence costante storica, variabile teorica e prospettive post-bipolari, op. 
cit., p. 27. 
32 UGARTE, Jose Manuel. Actividad de inteligencia y democracia em América Latina: perspectivas 
y enfoques sobre la actividad de inteligencia em América Latina y la búsqueda de legitimidad y control. 
San Bernardino, CA (Estados Unidos): Editorial Académica Espanõla, 2016, p. 5. 
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Platt, ao tratar da definição de informações, deixa clara a ideia de que a 

produção desses conhecimentos é um processo especializado com metodologia 

própria: 

Informações (intelligence) é um termo específico e significativo, derivado da 
informação, informe, fato ou dado que foi selecionado, avaliado, interpretado 
e, finalmente, expresso de forma tal que evidencie sua importância para 
determinado problema de política nacional corrente. 
Esta definição traz à tona o problema da distinção entre o informe bruto (raw 
information) e a informação acabada (finished intelligence), distinção que é 
objeto de tanto orgulho profissional na Comunidade de Informações. 
[...] 
A produção de informações abrange as ações que um analista ou oficial de 
informações executa quando recebe ordem de produzir uma informação 
sobre determinado assunto. Significa, em suma, o processo pelo qual a 
massa de dados e informes é transformada em nível de formulação ou ação 
política. Inclui todas as atividades ligadas ao planejamento, supervisão, 
revisão (editing) e coordenação da produção de informações.33 

Nota-se nesta definição que foi utilizado o termo informações em vez de 

inteligência, sobre os quais é oportuno um esclarecimento. No Brasil, durante muito 

tempo, utilizou-se o termo informações para designar a atividade que hoje é a 

inteligência. Isso se deu até o ano de 1990 com a extinção do Serviço Nacional de 

Informações (SNI) e a partir daí começou-se a utilizar o termo inteligência. Entendeu-

se que a expressão informações se referia a acontecimentos pretéritos, enquanto 

inteligência seria mais adequado a uma visão mais prospectiva dessa atividade 

antevendo o futuro e, assim, mais adequada à sua finalidade, que é o assessoramento 

do processo decisório.34  

O próprio significado etimológico do vocábulo inteligência por si só indica sua 

finalidade como na definição abaixo que se refere à inteligência competitiva, muito 

utilizada nas empresas modernas dada a sua preciosa contribuição como ferramenta 

de gestão que auxilia nas tomadas de decisão:   

La etimologia del vocablo inteligencia, del latin “inter” = entre y “legere” = 
elegir, se traduce como el saber elegir cuáles son las decisiones que se deben 
tomar, o, en términos aristotélicos, el saber estar furioso com la persona 
correcta, en la intensidad correcta, em el momento correcto, por el motivo 
correcto, y la forma correcta. Es decir, su razón de ser es ayudar a que uma 
persona u organizacion haga las mejores elecciones posibles, em el caso de 
las organizaciones, a que éstas consiga objetivos estratégicos establecidos 
para lograr la misión de la empresa.35 

                                            
33 PLATT, Washington. Produção de informações estratégicas, op. cit., p. 30 – 33. 
34 FERNANDES, Fernando do Carmo. Inteligência ou informações? Revista Brasileira de 
Inteligência. Brasília: Abin, v. 2, nº 3, set. 2006, p. 8. 
35 TRIANA, Héctor Izquierdo. Inteligencia competitiva. In: FERNÁNDEZ, Antonio M. Díaz. (Director) 
Conceptos fundamentales de inteligencia. Valencia (Espanha): Tirant Lo Blanch, 2016, p. 215. 
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Não obstante a inteligência competitiva se voltar ao mundo dos negócios, a 

essência dessa atividade é a mesma da inteligência de Estado, pois ambas 

constituem ferramentas de apoio à tomada de decisões e auxiliam no planejamento 

estratégico das organizações.36 

Uma comparação muito didática do conceito de inteligência para a ciência da 

informação seria a representação gráfica de uma pirâmide em cuja base estariam os 

dados brutos e em seu vértice teríamos representados os conhecimentos refinados 

após análise metodológica própria. Assim, a inteligência pode ser comparada a uma 

função de suporte tanto no meio governamental como nas empresas e demais 

organizações sociais.37  

Há, porém, entendimentos mais restritivos sobre o conceito e a finalidade da 

atividade de inteligência. Nesse sentido, de acordo com o Report of the Auditor 

General of Canada,38 não basta que produção de conhecimento se baseie somente 

em fontes acessíveis aos analistas (fontes abertas), mas que exista uma tarefa a mais 

que é a obtenção daqueles dados que, por serem considerados estratégicos e vitais, 

estão protegidos e inacessíveis às pessoas ou organizações alheias àquelas que os 

detém. São também conhecidos como dados negados. Nesse sentido é a explicação 

na doutrina do citado órgão canadense: 

O termo "inteligência", como o usamos neste capítulo, refere-se à informação 
necessária ao governo que, no todo ou em parte, não está disponível a partir 
de fontes convencionais. A característica distintiva da inteligência, portanto, 
é que ela exige ter acesso a informações coletadas por meios "secretos" ou 
clandestinos. As informações coletadas desta maneira podem ser usadas em 
uma forma bruta ou avaliada. Quando avaliadas, essas informações são 
frequentemente interpretadas em combinação com outras informações 
disponíveis de fontes convencionais; por exemplo, a mídia impressa. Tanto a 
inteligência bruta quanto a inteligência avaliada, que é objetiva e neutra em 
termos de política, podem contribuir para uma análise de políticas bem 
fundamentada e tomada de decisões pelo governo.39 

                                            
36 FERNANDES, Fernando do Carmo. Inteligência ou informações? op. cit., p. 13. 
37 CEPIK, Marco A. C. Espionagem e democracia. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003, p. 27 – 28. 
38 CANADIAN Intelligence-Related. 1996 Report of the Auditor General of Canada. Documents. 27.9. 
Disponível em: < https://fas.org/irp/world/canada/docs/ oag96/ch9627e.html >. Acesso em 20 fev. 2017. 
39 Idem. Ibidem, tradução nossa. (The term "intelligence", as we use it in this chapter, refers to 
information needed by the government that, in whole or in part, is not available from conventional 
sources. The distinguishing characteristic of intelligence, therefore, is that it requires having access to 
information collected by "secret", or clandestine, means. Information gathered in this way can be used 
in either a raw or an assessed form. When assessed, such information is frequently interpreted in 
combination with other information available from conventional sources; for example, the print media. 
Both raw intelligence, and assessed intelligence that is objective and policy-neutral, can contribute to 
informed policy analysis and decision making by the government). 
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A definição acima incorpora ao conceito de inteligência a existência dos dados 

negados que precisam ser obtidos por meios secretos ou clandestinos. O uso da 

expressão dado negado é bastante usual nas agências de inteligência.  

Pacheco, com muita propriedade, explica que a melhor denominação seria a 

de dado não disponível, uma vez que esses dados ou informações podem não ser 

necessariamente negados se forem solicitados diretamente a quem o detém. Significa 

que eles estão apenas protegidos contra um acesso geral. A questão é a necessidade 

de se garantir, muitas vezes, o segredo que envolve essa produção de 

conhecimentos, do ponto de vista de quem a realiza, que pode ser prejudicada se for 

feita uma solicitação direta ao seu detentor que poderá ser atendida sem nenhum 

problema. Ocorre que, nessa situação, certamente haveria a identificação do 

solicitante e a exposição do respectivo órgão de inteligência, que, dependendo do 

caso, pode não ser recomendável para a necessária preservação do sigilo para fins 

de inteligência de Estado. Por essa razão entendemos ser bastante coerente o sentido 

de dado não disponível em vez de dado negado.40 

A necessidade do dado negado, como elemento imprescindível a elaboração 

dos conhecimentos necessários, pode justificar o uso de uma operação de 

inteligência, sobre a qual se falará em tópico específico desta pesquisa.  

O conceito de inteligência é, assim, muito dinâmico e varia conforme a 

doutrina. Mas um ponto parece convergente, no sentido de se reconhecer que ela é 

instrumento que pode subsidiar ou não uma decisão a partir dos conhecimentos que 

produz.  

Inteligência de Estado, às vezes também chamada de clássica, pode ser 

definida como produção de conhecimento que se destina a subsidiar a tomada de 

decisão no mais alto nível de uma nação. Matriz principal de todas as outras, é a 

inteligência de Estado classicamente utilizada no trato de grandes questões político-

estratégicas de interesse dos Estados Nacionais.41 

                                            
40 PACHECO, Denilson Feitoza. Direito e inteligência. 22 - 23 nov. 2013. Notas de aula 
(Especialização em Inteligência de Estado e Inteligência de Segurança Pública, 7ª. Turma) – Fundação 
Escola Superior do Ministério Público de Minas Gerais em parceria com Centro Universitário Newton 
Paiva, Belo Horizonte, 2013. Anotações feitas por Vicente Nicola Novellino. 
41 FERRO, Alexandre Lima. Inteligência de segurança pública e análise criminal. Revista Brasileira de 
Inteligência. Brasília: Abin, v. 2, nº 2, abr. 2006, p. 83. 
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A inteligência pode ser considerada o coração do Estado segundo visão de 

Valori42 que, ao se referir aos serviços de informação e segurança, reconhece uma 

relação de dependência porque se estes não funcionam todo o sistema político pode 

ser paralisado e assim, não podem ser considerados como um produto de luxo do 

poder de que deles possa se abdicar como algo ultrapassado ou fora de moda. Sob 

esse ponto de vista justificam a sua existência nas peculiaridades como se dá o 

exercício do poder cujo conteúdo pode ser comparado a um iceberg onde a parte 

visível simboliza apenas 10%, sendo que outros 90% ficam escondidos debaixo 

d’água, formando seu lado oculto.43  

Gonçalves, ao discorrer sobre a inteligência de Estado, ressalta também a 

função estratégica nas decisões adotadas: 

A percepção clássica da atividade de inteligência está muito vinculada à 
Inteligência de Estado. Trata-se daquela atividade associada à informações, 
processos e organizações relacionadas à produção de conhecimentos, tendo 
por escopo a segurança do Estado e da sociedade, e que constituem 
subsídios ao processo decisório da mais alta esfera de governo. Por lidar 
normalmente com inteligência estratégica, a Inteligência de Estado, Política, 
Nacional ou Governamental (são quatro denominações que se aplicam à 
mesma modalidade, apesar da incorreção teleológica desta última), é 
algumas vezes confundida com aquela. Nesse caso, a ideia de “inteligência 
estratégica”, como “inteligência destinada a subsidiar a elaboração de planos 
militares e políticos em âmbito nacional e internacional”, é adequada ao 
conceito de Inteligência de Estado.44 

A inteligência de Estado é também estratégica no sentido de auxiliar na 

tomada de decisão e muito usada na elaboração dos planejamentos para busca dos 

objetivos traçados em uma organização. Nos planejamentos de ações estratégicas 

dos Estados é uma valiosa ferramenta conforme expôs o General Washington Platt, 

em seu conceito de inteligência estratégica formulado em 1962: 

A Informação estratégica é o conhecimento referente às possibilidades, 
vulnerabilidades e linhas de ação prováveis das nações estrangeiras. [...] 
busca, principalmente, guiar a formulação e a execução de medidas de 
segurança nacional, em tempo de paz, e a conduta de operações militares, 
em tempo de guerra, bem como o desenvolvimento do planejamento 

estratégico no período de após-guerra. (sic)45  

Ribeiro, ao definir inteligência não só a reconhece como um instrumento de 

Estado que auxilia nas decisões como ela é por natureza o instrumento que favorece 

                                            
42 VALORI, Giancarlo Elia. Intelligence e geopolitica. Riflessioni in libertà. Soveria Mannelli (CZ) 
(Italia): Rubbettino, 2015 p. 21.  
43 Idem. Ibidem, p. 21.  
44 GONÇALVES, Joanisval Brito. Atividade de inteligência e legislação correlata. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Impetus, 2013, p. 47. 
45 PLATT, Washington. Produção de informações estratégicas, op. cit., p. 31. 
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a constituição de poderes com a construção de cenários com o menor risco no 

processo de decisão de um dirigente nas diversas questões de Estado.46 

É, sem dúvida, uma ferramenta de análise que permite a prospecção de 

cenários para uma formulação de políticas públicas, entendidas como um conjunto de 

ações a serem adotadas para consecução dos objetivos e metas propostas, no qual 

emerge o sentido de inteligência estratégica: 

La formulación de políticas, planes y programas debe basarse em la 
inteligencia estratégica. Por conseguinte es de suma importancia para los 
altos niveles de decisión de las agencias o servicios de inteligencia. Los 
usuarios o consumidores esenciales de la inteligencia estratégica son todos 
aquellos actores que deban tomar decisiones políticas cualquiera que sea el 
nivel donde se desempeñan. Un servicio o agencia de inteligência que 
busque la eficiência debe contar com excelente inteligencia estratégica.47 

 Não obstante o sentido claro das definições apresentadas que relacionam a 

atividade de inteligência de Estado como sendo também estratégica, com o que 

concordamos, entendemos, por outro lado, que essas categorias não são sinônimas. 

E, para tanto, a explicação que nos parece pertinente que reforça nosso ponto de vista 

é o fato de considerar que a inteligência estratégica não é exclusividade do Estado. 

Como instrumento para planejamento e prospecção de cenários é muito utilizada no 

meio privado pelas empresas como suporte necessário que lhes permite atuar no 

ambiente competitivo, ou seja, también es uma herramienta fundamental para el 

sector privado ya que puede utilizarse em función de los objetivos específicos a nível 

empresarial o corporativo.48  

Inúmeros outros entendimentos poderiam ser citados sobre a inteligência de 

Estado, os quais, de uma maneira ou outra, conduzem o leitor a uma mesma ideia 

que é a produção de conhecimentos para fins estratégicos ou de defesa, interna ou 

externa, definições políticas, segurança nacional ou dos cidadãos, etc. 

Feitas as considerações doutrinárias e históricas para fins deste trabalho, 

podemos adotar o seguinte conceito de Inteligência de Estado que, no nosso 

entendimento abrange suas principais características e finalidades:  

É o conjunto de conhecimentos, normalmente de acesso restrito, produzidos 
por uma Instituição de Estado, conhecida como Serviço de Inteligência, 

                                            
46 RIBEIRO, Fábio Pereira. Cooperação estratégica em inteligência formação da defesa regional: 
uma contribuição dos serviços de inteligência. São Paulo: USP, 2006. (Cadernos PROLAM/USP, ano 
5, v. 1), p. 114. 
47 CUCOVAZ, Silvia Beatriz. Inteligencia estratégica. In: FERNÁNDEZ, Antonio M. Díaz. (Director) 
Conceptos fundamentales de inteligencia, op. cit., p. 243. 
48 Idem. Ibidem, p. 243. 
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obtidos por meio da coleta em diversos tipos de fontes, bem como 
complementados por operações de busca, quando imprescindíveis, cujo 
produto, após processado e analisado por meio de uma metodologia própria 
pelos respectivos analistas que atuam nesses órgãos, poderá servir de 
subsídio à tomada de decisão pelo mais alto escalão do poder nos campos 
político, econômico, militar,  segurança e defesa, relações internacionais, 
bem como em qualquer outra área cuja colaboração a esse processo 
decisional possa se mostrar útil e oportuna.49 

Assim, a designação da categoria de Inteligência de Estado significa a 

finalidade e destinação dos conhecimentos produzidos para fins de tomada de 

decisão. O complemento de Estado não significa, por outro lado, a origem quanto ao 

órgão que a produziu, o qual normalmente pertence à Administração Pública. 

Exemplificando melhor, se uma agência de inteligência das Forças Armadas, que são 

órgãos do Estado, produzir determinado conhecimento de inteligência este poderá 

não se referir a questões de Estado, mas tão somente servir para subsidiar decisões 

internas no âmbito do exercício das competências constitucionais dessas Instituições.  

No item seguinte serão citadas outras categorias de inteligência que 

possibilitarão identificar de forma mais clara seus respectivos traços distintivos em 

relação à inteligência de Estado, sobretudo quanto à finalidade e à natureza das 

decisões. 

 

1.3. Outras categorias de inteligência  

 Gonçalves reconhece a existência de outras espécies ou categorias de 

inteligência presentes em determinadas Instituições que auxiliam no cumprimento das 

respectivas atribuições que podem ser decorrentes de lei como nas públicas ou de 

procedimentos de gestão administrativos nas privadas.50 Significa que tais órgãos não 

são considerados agências de inteligência propriamente ditas que foram criadas para 

tal finalidade como aquelas incumbidas, principalmente, da Inteligência de Estado. Por 

exemplo, uma determinada instituição policial no Brasil tem suas atribuições fixadas 

pela Constituição Federal de 1988 e, embora não seja um órgão de inteligência, utiliza 

tal atividade como suporte às respectivas missões.  

                                            
49 Este conceito foi formulado por esse autor com base nos estudos e pesquisas realizadas sobre a 
atividade de inteligência e abrange os principais elementos que caracterizam essa atividade como a 
atuação no processo decisório e a égide do segredo. 
50 GONÇALVES, Joanisval Brito. Atividade de inteligência e legislação correlata, op. cit., passim. 
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 Nessa mesma linha, diversas Instituições públicas possuem setores 

específicos destinados a desenvolver a atividade de inteligência que as auxilia no 

adimplemento de suas atribuições legais. No desempenho de suas atividades, em sua 

maioria adotam as linhas da doutrina de inteligência de Estado, que lhes serve como 

base, fazendo as adaptações necessárias, conforme suas necessidades.   

O surgimento dessas especializações de inteligência cresceu logo após o fim 

da Guerra Fria porque, a partir daí, os serviços de inteligência que se dedicavam à 

produção de conhecimentos específicos para essa época tiveram que se reinventar 

em parte pela perda do objeto, com o fim do inimigo político ideológico, mas também 

pelo surgimento de novas demandas do mundo moderno como o avanço da 

criminalidade, as novas ameaças decorrentes do terrorismo e pela mais atual ameaça, 

que são os crimes cibernéticos. Essa massificação da inteligência cada vez mais 

presente nas Instituições indica o reconhecimento de sua importância para fazer frente 

a esses novos desafios. 

A inteligência militar, que também é conhecida como de defesa, de origem 

remota, é aquela atribuída aos exércitos ao longo da história que se encarregava de 

produzir conhecimentos, muitos oriundos da espionagem, para traçar suas estratégias 

de defesa ou ataque contra o inimigo que se pretendia vencer: 

Com relação à guerra é notável a vantagem de possuir informações que 
sempre significaram um aumento das possibilidades de se obter predomínio 
tanto tático como estratégico demonstrando que é um formidável 
multiplicador de potencialidades nas ações militares e determinar também a 
natureza das operações e assim influir decisivamente no chamado teatro de 
guerra.51   

 No Brasil, a inteligência militar é uma atividade das Forças Armadas, que são 

Instituições permanentes, cuja previsão e competências estão definidas na 

Constituição Federal de 1988 (artigo 142, caput). De acordo com o entendimento do 

Ministério da Defesa (MD), inteligência militar é: 

Atividade técnico-militar especializada, permanentemente exercida, com o 
objetivo de produzir conhecimentos de interesse do Comandante de qualquer 
nível hierárquico e proteger conhecimentos sensíveis, instalações e pessoas 

                                            
51 GUIDA, Emilio. Intelligence costante storica, variabile teorica e prospettive post-bipolari, op. 
cit., p. 19, tradução nossa (Per quanto riguarda la guerra, è noto che il vantaggio informativo e 
conoscitivo há da sempre significato l’accrescimento delle possibilitá di ottenere il predominio, sia tattico 
che strategico, dimostrando che l’Intelligence è um formidabile moltiplicatore di potenza militare e non 
solo. Infatti esso può determinare la natura delle operazioni avendo cioè effetti trasformativi sul teatro 
di guerra). 
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das Forças Armadas contra ações realizadas ou patrocinadas pelos serviços 
de inteligência oponentes e/ou adversos (IP30-01).52 

Em face da sua reconhecida utilidade para fins não só de decisões, mas 

também nos planejamentos realizados a inteligência sempre teve uma grande 

importância no meio militar.  

No caso do Brasil, há uma outra categoria de militares dos Estados que 

abrangem o contingente das polícias militares presentes nas 27 unidades da 

Federação. Conforme previsão expressa na Constituição de 1988 (artigo 144, § 5º), 

são incumbidas do policiamento ostensivo preventivo e da preservação da ordem 

pública. A atividade de inteligência destas Instituições está voltada, precipuamente ao 

cumprimento de suas atribuições no âmbito da segurança pública. 

A inteligência de segurança pública, que no nosso entender também pode ser 

chamada de policial ou criminal, pela similitude de seus objetos, vem se 

desenvolvendo no Brasil pela necessidade de enfrentamento da escalada do crime 

que é um fenômeno que se repete nas grandes capitais do mundo. As Instituições 

policiais brasileiras no âmbito federal as Polícias Federal e Rodoviária Federal, e nos 

Estados as Polícias Civis e Militares possuem setores de inteligência voltados às suas 

respectivas funções, ou seja, prevenção e repressão de crimes.  

Nos Estados Unidos da América de 1900 a 1950 prevalecia a inteligência 

clássica ou de Estado com objetivo de produção de conhecimento para fins militares 

e políticos. Mas depois percebeu-se que essa atividade, que auxiliava nas decisões 

de questões tão complexas como as guerras e relações exteriores, também poderia 

contribuir na atividade de segurança pública, e a partir daí segmentou-se nos gestores 

públicos a ideia de uma criminal intelligence ou law enforcement intelligence.53 

Considerada a segurança pública como sendo um sistema, obviamente temos 

de reconhecer que outros segmentos também participam desse trabalho de 

enfrentamento da criminalidade e cada qual utiliza a inteligência contribuindo com 

esse processo no limite de suas competências. 

                                            
52 GONÇALVES, Joanisval Brito. Atividade de inteligência e legislação correlata, op. cit., p. 26. 
53 PACHECO, Denilson Feitoza. Inteligência, segurança e direito: políticas e operações de 
inteligência. 264 f. Relatório de Pesquisa da Residência Pós-Doutoral apresentado ao Programa de 
Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 
2012, p. 86. 
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A inteligência financeira tem possibilitado ao Estado mapear o caminho dos 

lucros auferidos pelas organizações criminosas de todos os tipos e adoção de 

medidas processuais penais, bem como o retorno ao Erário do dinheiro resultante 

dessas atividades ilícitas que envolvem, por exemplo, fraudes de toda espécie, desvio 

de recursos públicos, corrupção de agentes públicos etc. Já existe consenso entre os 

órgãos que realizam a investigação e a repressão ao crime organizado quanto à 

importância de se rastrear o destino do dinheiro como sendo uma alternativa bastante 

eficaz de sucesso para o desmonte de organizações criminosas. 

A inteligência pode atuar numa fase preliminar à instauração de uma 

investigação formal à medida que é capaz, com o uso das fontes de conhecimento e 

com a aplicação da metodologia, fornecer subsídios que possam indicar aos gestores 

públicos uma prática ilícita como ocorre, por exemplo, na elaboração do Relatório de 

Inteligência Financeira (RIF) que é a consolidação de análises produzidas por um 

órgão técnico a partir de comunicações, denúncias ou intercâmbio de informações.54 

A denominada inteligência penitenciária também tem sido um valioso 

instrumento que auxilia no enfrentamento do crime organizado, monitorando as 

organizações criminosas que, no Brasil, conforme rotineiramente noticiado pela 

imprensa, tem se disseminado por todo o território com uma capilaridade de 

representantes em quase todos os presídios estaduais e federais. Segundo o último 

censo penitenciário, o Brasil possui uma população carcerária de 622.202 presos, 

ocupando a 4ª posição dos países com mais presos (1º Estados Unidos, 2º China e 

3º Rússia) e ainda apresentando um déficit de 250.318 vagas.55  

Como uma fonte podemos afirmar que o sistema penitenciário possui 

informações muito importantes e que devem ser coletadas e analisadas pela 

inteligência penitenciária como contribuição à segurança pública: 

                                            
54 O Relatório de Inteligência Financeira (RIF) é produzido pelo Conselho de Controle das Atividades 
Financeira (COAF), do Ministério da Fazenda. Quando o resultado das análises indicar a existência de 
fundados indícios de lavagem de dinheiro, ou qualquer outro ilícito, os Relatórios de Inteligência 
Financeira são encaminhados às autoridades competentes, nos termos do previsto no artigo 15 da Lei 
nº 9.613, de 1998: “O COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos 
procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos nesta Lei, de fundados 
indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito”. Disponível em:  < http://www.coaf.fazenda.gov.br/ 
menu /a-inteligencia-financeira/relatorio-de-inteligencia-financeira-rif >. Acesso em 18 out. 2017.  
55 INFOPEN. Ministério da Justiça. Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN. Levantamento 
nacional de informações penitenciárias. 2014. Disponível em: < http://www.justica.gov.br/seus-
direitos/politica-penal/documentos/infopen_dez14.pdf >. Acesso em 18 out. 2017. 
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O Sistema penitenciário é um ambiente rico em fonte de dados, 
particularmente as fontes humanas, sejam elas os presos ou servidores, 
sendo um manancial de informações que podem vir a ser importantes, desde 
que devidamente captadas e processadas, tanto para os gestores do próprio 
sistema, quanto para as instituições envolvidas com segurança pública. 
Trata-se de um ambiente confinado, onde há grande quantidade de pessoas 
e um pequeno espaço para conviverem. 
Ainda que sejam celas individuais, o próprio isolamento faz com que os 
indivíduos, que lá se encontram, tenham uma tendência a buscarem 
comunicação na primeira oportunidade que lhes é dada. Nesse sentido, 
momentos como o banho de sol, o fornecimento de alimentação pelo servidor, 
a visita de advogados ou parentes, são especialmente importantes para esse 
público. 
Quando em celas coletivas, como nos institutos penais – unidades destinadas 
a presos que cumprem o regime semiaberto, cujas celas comportam dezenas 
deles – há uma óbvia possibilidade de um preso, que esteja em determinada 
cama, venha a escutar a conversa que está ocorrendo naquela ao seu lado, 
ou mesmo uma conversa entre outros presos no banheiro ou em qualquer 
outro lugar do convívio.56 

O processamento e a análise desses conhecimentos dentro de uma 

metodologia própria é que se pode chamar de inteligência penitenciária. 

E, por último, merece destaque a atuação do Ministério Público Federal e 

Estadual que, cumprindo suas atribuições constitucionais, têm sido decisivos no 

enfrentamento do crime em todos os níveis. O uso da inteligência nessas instituições 

é também uma ferramenta valiosa na tomada das decisões, como uma fase que 

antecede a instauração de um procedimento criminal de investigação ou de uma ação 

penal. São várias as fontes de que dispõem seus profissionais que permitem a 

produção de conhecimentos de inteligência criminal e com os quais é possível 

escolher o melhor caminho para orientar ações e estratégias a serem adotadas 

independentemente da função probatória do sistema acusatório, para o qual não se 

destina a inteligência. 

 É possível, ao menos em termos conceituais, identificar traços distintivos 

entre as três categorias de inteligência citadas, ou seja, segurança pública, policial e 

criminal.  

A inteligência policial, pode ser entendida como sendo uma atividade 

exclusiva dos organismos municipais (Guardas Municipais), estaduais e federais 

(polícias). A inteligência criminal é aquela que abrange, além das instituições policiais 

                                            
56 ODAWARA, Luiz Otávio Altamyer. Criação do Sistema Nacional de Inteligência Penitenciária. 75 
f. Monografia (especialização), Inteligência de Estado e Inteligência de Segurança Pública, Escola 
Superior do Ministério Público de Minas Gerais/Centro Universitário Newton Paiva, Belo Horizonte, 
2012, p. 30. 
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outros órgãos públicos que também participam na identificação e enfrentamento de 

ilícitos penais, ou crimes contra o Erário. Nessa categoria, só para exemplificar, 

existem os tribunais de contas que, no controle e fiscalização das contas públicas 

podem identificar fraudes a licitações e improbidade administrativa, assim como a 

Controladoria Geral da União (CGU) e o Conselho de Controle das Atividades 

Financeiras (COAF), além de outros.  

A inteligência de segurança pública abrange uma categoria maior de 

segmentos tanto dos setores públicos como privados, os quais podem fornecer 

subsídios para orientar a adoção de políticas públicas, como as prefeituras das 

cidades nas atribuições de zeladoria e fiscalização enfrentando a desordem urbana, 

outras Secretarias dos Estados ou órgãos Federais encarregados do meio ambiente, 

fazenda, planejamento, justiça, agências de fiscalização etc. E o setor privado, como, 

por exemplo, o sistema bancário fornecendo informações sobre ações criminosas em 

suas agências ou a própria sociedade quando participa de discussões sobre as 

questões de segurança pública.  

Hoje há destaque também na inteligência ambiental graças à importância que 

tem sido dada às questões ambientais no mundo, com a interferência de uma série 

de fatores naturais e humanos que tem comprometido a vida futura do planeta no qual 

vivemos. Meio ambiente não é uma abstração, mas o espaço no qual vivem os seres 

humanos e do qual depende a qualidade de sua vida e saúde, como também as 

gerações futuras.57 

Inteligência ambiental pode ser entendida como sendo o conjunto de 

conhecimentos específicos, resultantes da obtenção e análise de informações que 

orientam a tomada de decisões em questões de meio ambiente que abrange o ar, a 

água, a terra, a fauna e a flora, os ecossistemas, o clima, fundamentais para a vida e 

para o futuro do homem e do planeta. 

Ugarte, com muita pertinência, alerta para que não seja feita uma confusão 

entre os órgãos que produzem inteligência ambiental daqueles que se dedicam às 

pesquisas científicas do meio ambiente: 

En cualquier caso, preciso será tener em cuenta que los organismos de 
inteligencia no son instituciones científicas; y que sua actividad em esta 

                                            
57 Corte Internacional de Justiça (CIJ) in: SILVA, Solange Teles da. O direito ambiental internacional. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 11. 
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matéria deberá referirse fundamentalmente a los aspectos estratégicos del 
problema ambiental, sin superponerse a la actividad que desarrollan los 
organismos gubernamentales com competência específica em el aludido 
problema.58 

Conhecimentos de inteligência para fins de decisões a serem tomadas em 

termos ambientais não se confunde com pesquisa científica cuja metodologia, além 

de ser diversa, implica na investigação de algum fenômeno que é objeto de estudo. 

Seus resultados precisam ser demonstrados e provados, o que não tem nenhuma 

semelhança com as finalidades da inteligência, conforme já mostrado nesta pesquisa. 

Muitas outras categorias poderiam ser exemplificadas como a inteligência 

econômica, geopolítica, competitiva, cibernética, etc., que têm sido desenvolvidas 

com base na doutrina da inteligência clássica o que evidencia o reconhecimento de 

sua importância e utilização cada vez mais disseminados em vários campos de 

conhecimento. Contudo, nosso foco é a inteligência de Estado e os exemplos de 

outras categorias que foram resumidamente citadas, serviram apenas para 

demonstrar sua capilaridade e potencialidade de seus recursos que podem ser 

aplicados em qualquer área onde houver um conhecimento a ser explorado. 

 

1.4. A necessária distinção entre Inteligência e Investigação 

Aproveitando o desenvolvimento dos conteúdos do tópico anterior, 

principalmente quando se fez referência à inteligência de Estado como pioneira e 

como sendo um gênero do qual  decorrem outras espécies como a de segurança 

pública, policial e criminal, etc., é oportuno destacar a importância da distinção entre 

esses dois instrumentos de que dispõe o Estado para agir no cumprimento de suas 

atribuições perante a sociedade: inteligência e investigação, cujos objetos são 

completamente distintos, como se mostrará. 

 No mundo jurídico é comum a confusão que os operadores de direito fazem 

com relação a essas atividades, sejam eles policiais, membros do Ministério Público, 

da Magistratura, advogados, estudantes, etc. Tal desconhecimento se dá por diversas 

razões dentre as quais aquela que consideramos como sendo a verdadeira causa que 

é a ausência de discussões acadêmicas nos cursos jurídicos que na maioria em seus 

conteúdos se limitam a examinar a legislação processual penal e, portanto, só com 

                                            
58 UGARTE, Jose Manuel. Actividad de inteligencia y democracia em América Latina, op. cit., p. 
33. 
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ênfase na investigação por meio do inquérito policial ou no procedimento da ação 

penal. 

A inteligência, como exaustivamente frisado, tem por objeto a produção de 

conhecimentos que, obedecendo a um método próprio, se destina a subsidiar a 

tomada de decisão. Essas características básicas, além da operação sob a égide do 

segredo, são típicas tanto da inteligência de Estado quanto das outras categorias que, 

via de regra, seguem os mesmos parâmetros doutrinários. Convém agora fazer uma 

abordagem sobre o que se entende por investigação policial. 

Investigar significa: seguir os vestígios; fazer diligências para achar; 

pesquisar, indagar; adquirir; e examinar com atenção.59 Esse processo pode ser 

desenvolvido em qualquer campo do conhecimento quando se pretende pesquisar 

algo sobre alguma coisa, num sentido bem amplo das expressões. Nas ciências o 

papel do investigador poderá ser o de tentar desvendar ou aprofundar conhecimentos 

sobre os fenômenos da natureza, por exemplo. E como em qualquer ramo da ciência 

ele terá que seguir uma metodologia própria para esse seu trabalho. 

Na investigação criminal também se busca algo que, por ora é desconhecido, 

mas sua revelação é imprescindível para que o Estado possa cumprir seu papel na 

persecução penal. Num conceito clássico do direito processual penal brasileiro, 

investigação é: 

a atividade estatal da persecutio criminis destinada a preparar a ação penal. 
Daí apresentar caráter preparatório e informativo, visto que seu objetivo é o 
de levar aos órgãos da ação penal os elementos necessários a dedução da 
pretensão punitiva em juízo: inquisitio nihil est quam informatio delicti.60 

Investigar é conhecer todas as circunstâncias pelas quais se deu o evento 

criminoso, em especial sua autoria e materialidade para fins de aplicação da lei penal 

e responsabilização de seus autores. E o mais importante desse processo 

investigativo é a capacidade de demonstrar e convencer a outrem como tudo 

aconteceu individualizando a participação de cada autor, tudo acompanhado dos 

elementos de prova coletados de acordo com a legislação vigente. 

                                            
59 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1975, p. 781. 
60 MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. Campinas: Bookseller, 1997, 
v. I, p. 139. 
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Até aqui podemos inferir que tanto a inteligência como a investigação 

produzem conhecimentos, o que é verdade, no sentido genérico. Mas um dos 

principais traços distintivos está na finalidade desses trabalhos. Enquanto na primeira 

o objeto é tão somente subsidiar decisões sendo seu conteúdo restrito e não 

necessitando de comprovações em face da credibilidade que é inerente às atividades 

de um sistema de inteligência, na segunda o conhecimento por si só pode não ser 

suficiente se junto a ele não forem juntados um mínimo de elementos de prova.  

A importância desses elementos de prova se verifica numa situação hipotética 

na qual, embora o trabalho dos investigadores tenha conseguido identificar o autor de 

um crime, mas pelas circunstâncias e condições em que ocorreu foi inviável a coleta, 

ainda que mínima, de provas, certamente a persecução penal do Estado está 

prejudicada, uma vez que não será possível atribuir-lhe o ônus de sua conduta que é 

sabida, mas não provada. 

   Na investigação admite-se o sigilo, ainda que não absoluto, durante 

determinada fase, sobretudo na produção de alguma prova, mas que não pode 

perdurar nas fases seguintes em face ao princípio da publicidade dos atos processuais 

e porque haveria uma flagrante violação de uma garantia constitucional que é o 

exercício do contraditório e da ampla defesa. Todo o ato ou fato produzido no processo 

por qualquer de suas partes deve dar ensejo ao direito da outra parte de se opor, de 

debater, de produzir contraprova ou fornecer sua versão, ou interpretação daquele ato 

ou fato apresentado.61 

O profissional de investigação, seja ele um policial ou um Promotor de Justiça 

que é o titular da ação penal, ambos não podem agir alhures. A investigação criminal 

é um procedimento formal. Essa é uma característica reconhecida também pela 

doutrina estrangeira quando se refere à investigação penal a qual: está sometida a 

unas rígidas normas procesales, además del continuo control judicial tanto con 

carácter previo como a posteriori de la legalidad y proporcionalidad de las medidas de 

investigación, en particular las restrictivas de derechos fundamentales.62 

                                            
61 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 
621. 
62 WINTER, Lorena Bachmaier. Información de inteligencia y processo penal. In: WINTER, Lorena 
Bachmaier (Coord.) Terrorismo, processo penal y derechos fundamentales. Madrid (Espanha): 
Marcial Pons, 2012, p. 54. 
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A diferença de foco entre o agente de inteligência e o investigador é latente. 

A inteligência não pode se prestar a produção de prova, seja para fins criminais ou 

mesmo para fins cíveis ou administrativos. Admitida essa possibilidade, haveria a 

judicialização do conhecimento de inteligência que estaria submetido às regras 

processuais penais e sobre seus efeitos incidiriam todas as garantias constitucionais 

para quem fosse por eles atingido.  

Imaginemos, em termos hipotéticos, outra situação na qual um agente de 

inteligência que acabou sendo arrolado num processo como testemunha em razão de 

um trabalho realizado que, indiretamente, redundou no esclarecimento de um crime, 

e com o objetivo de comprovar seu depoimento, teria que revelar e expor suas fontes 

para que a defesa do réu pudesse exercer o contraditório. O direito de defesa não 

poderia ser prejudicado uma vez que foi constituída uma prova de acusação com a 

contribuição da inteligência. Nesse caso, certamente haveria a desconfiguração 

completa da atividade de inteligência pela exposição não só do agente, mas também 

de sua fonte. Daí porque entendemos não ser possível e nem recomendável o uso 

dos agentes de inteligência numa investigação criminal, tampouco acreditamos ser 

compatível com a atividade de inteligência a atribuição do poder de polícia63 aos seus 

órgãos: 

Los agentes de inteligencia no tienen facultades para practicar detenciones 
y, según señala expresamente el art. 5 de la ley 11 /2002, no tienen la 
consideración de agentes de la autoridad. Una previsión análoga la 
encontramos en Italia o en la legislación relativa a la Central Intelligence 
Agency norteamericana (CIA)". Esta previsión se explica, precisamente por 
el fin de mantener separados los respectivos ámbitos de las funciones de 
policía y de servicios de inteligencia.64 

Na investigação o olhar do profissional precisa ter como foco não só a autoria 

de um crime como a coleta de toda as evidências que serão transformadas em provas, 

porque seu trabalho produzirá efeitos que podem redundar até no cerceamento de 

liberdade de uma pessoa submetida a um processo crime e condenada 

definitivamente a uma pena. Muitas vezes, o próprio agente de polícia que atuou na 

                                            
63 Para fins didáticos deste trabalho adotamos a definição de poder de polícia conforme artigo 78 da 
Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional: Considera-se poder de polícia 
atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interêsse ou liberdade, regula 
a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de intêresse público concernente à segurança, à 
higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades 
econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou 
ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 
64 WINTER, Lorena Bachmaier. Información de inteligencia y processo penal. In: WINTER, Lorena 
Bachmaier (Coord.) Terrorismo, processo penal y derechos fundamentales, op. cit., p 54. 
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investigação pode produzir uma prova por meio de seu depoimento indicando o 

caminho pelo qual se chegou a uma determinada conclusão. O uso do poder de polícia 

é um instrumento inerente à atividade investigativa assim como as medidas cautelares 

deferidas pelo juiz competente, que são muito utilizadas na investigação criminal. 

Os documentos técnicos de inteligência têm uma formatação própria e não 

identificam, por exemplo, o agente que o produziu (atuação sob a égide do segredo). 

Seu conteúdo, na maioria das vezes, é de acesso restrito conforme a legislação e 

requer o credenciamento do destinatário, que é uma espécie de habilitação pessoal, 

sob pena de responsabilidade pela divulgação indevida de seu teor, diferentemente 

dos relatórios de investigação que são nominais, assinados por quem os confecciona 

e normalmente juntados aos procedimentos que formam o conjunto probatório. 

O sistema probatório brasileiro é um conjunto de atos formais, regidos por 

normas específicas. Qualquer prova produzida fora da lei é considerada ilícita e 

descartada do conjunto processual, como entendem majoritariamente a doutrina e 

jurisprudência pátrias.  

O fator temporal também ajuda a entender essa distinção de objetos entre 

inteligência e investigação: 

A análise de inteligência seleciona dados, avalia, interpreta e integra e 
também se utiliza de dados negados, provenientes da atividade de operações 
de inteligência, que completam a formação da imagem necessária à tomada 
de decisão. Já a investigação possui características bem distintas da 
inteligência, pois, enquanto a primeira trabalha com o passado, com o que já 
aconteceu, buscando produzir provas e identificar autorias de crimes, tendo 
como cliente final o judiciário, a inteligência trabalha principalmente com o 
presente e o futuro, buscando produzir conhecimentos para assessorar o 
processo decisório e tendo como destinatário final o Executivo.65 

Assim, podemos afirmar que o conhecimento de inteligência não tem o escopo 

de produzir efeitos processuais. Não obstante as rígidas regras do processo penal que 

norteiam a investigação criminal, a ela não se aplicam dando margem a uma 

elasticidade de ações maior e seu produto tem uma finalidade diversa e bem mais 

ampla que a mera função repressiva do Estado.66 

                                            
65 KRAEMER, Rodrigo. Incompreensão do conceito de inteligência na segurança pública. Revista 
Brasileira de Inteligência. Brasília: Abin, nº 10, dezembro 2015, p. 77. 
66 VILASI, Antonella Colonna. Manuale d’intelligence, op. cit., p. 14, tradução nossa. (Le attivitá 
informative, al contrario, oltre a non avere effetti giudiziari diretti, sono generalmente svolte in maneira 
oculta; inoltre le consuete rigide strutture del procedimento penale vengono ignorate , a vantaggio di 
uma maggior elasticità di azione, ed i risultati di tali attività hanno funzioni diverse e più ampie di quelle 
meramente repressive.) 
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Essa distinção parece muito clara nas doutrinas estrangeiras que possuem 

serviços de inteligência consolidados atuando de acordo com os princípios 

democráticos:  

Son absolutamente diferentes las tareas que se asignan a los diversos 
servicios y la manera em la que las llevan a cabo, y entre ambos se ha 
levantado un muro divisor. La información de los servicios de inteligência es 
essencialmente secreta. La información de la policía está sometida al control 
judicial como prueba penal em uma audiencia pública ante un tribunal 
accesible.67  

Assim sendo, conforme os posicionamentos doutrinários mencionados e 

demais considerações, parece ter ficado claro ao leitor as diferenças entre a 

inteligência de Estado e a investigação criminal.  

Contudo, essa perenidade de entendimento começa a se transformar em algo 

tormentoso a partir do momento em que se admite a existência da espécie de 

inteligência de segurança pública, policial ou criminal, além de outras congêneres 

(financeira, penitenciária, etc.) nas quais se identificam pontos de convergência com 

a investigação criminal quanto aos respectivos objetos. A linha que separa o 

conhecimento de inteligência produzido nessas áreas e uma eventual prova é muito 

tênue, uma vez que nelas a finalidade do trabalho pode ser mesma, como, por 

exemplo, no estudo dos crimes (objeto). E essa intersecção pode acontecer, também, 

com qualquer outra categoria de inteligência. 

Para melhor entendimento ao leitor, como numa metáfora, podemos comparar 

o trabalho do agente de inteligência a um pescador que utiliza uma rede. Ao lança-la 

num rio ou ao mar para recolher o seu produto, que é o pescado, muitas vezes acaba 

se surpreendendo e recolhendo objetos não pertencentes ao meio aquático, como o 

lixo jogado pelas pessoas. Na atividade de inteligência, qualquer que seja a categoria, 

cujo processo de coleta ou busca de informações equivale à função da rede do 

pescador, podem surgir informações não pertencentes ao objeto do conhecimento 

pretendido, mas que interessam a outras áreas em especial à criminal. É uma situação 

hipotética na qual a inteligência, por meio de uma fonte humana, toma conhecimento, 

de forma residual, da ocorrência e autoria de um crime, embora não tenha atuado para 

essa finalidade. Daí surge um dos principais problemas que é a transformação do 

                                            
67 VERVAELE, John A. E. Prueba de inteligencia. In: FERNÁNDEZ, Antonio M. Díaz. (Director) 
Conceptos fundamentales de inteligencia, op. cit. p. 313 – 314. 
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conhecimento obtido pela inteligência, elaborado segundo sua doutrina, em elemento 

de prova para fins processuais.  

A questão inteligência e investigação tem merecido uma atenção especial dos 

países democráticos diante de um novo cenário mundial que se apresentou após os 

atentados de 11 de setembro de 2001 acontecidos nos Estados Unidos com ameaças 

terroristas e expansão e sofisticação das organizações criminosas. São delitos muito 

graves, cujas consequências são de altíssimo impacto perante a opinião pública 

internacional, com incidência extrafronteiras e que ensejam uma conduta colaborativa 

entre os todos os países:  

Desde hace varias décadas y, especialmente desde los atentados del I I de 
septiembre de 2001 en Nueva York, la línea de separación entre inteligencia 
y proceso penal, entre prevención y represión se ha ido diluyendo, en 
particular en los casos de delitos de terrorismo y de grave delincuencia 
organizada. Se aprecia, en efecto, una progresiva aproximación de ambas 
esferas: unidades de inteligencia y unidades de policía no sólo asumen 
funciones análogas, sino que también utilizan métodos de investigación 
semejantes cuando no coincidentes. Esta convergencia en el ámbito de la 
lucha de determinados delitos, como son el terrorismo y la delincuencia 
organizada, se produce en definitiva porque afectan tanto a la esfera de los 
servicios de inteligencia como del proceso penal, por lo que parece que 
ambas autoridades están llamadas a cooperar.68 

Os serviços de inteligência começaram a ser demandados além de suas 

atribuições no sentido de uma ação mais efetiva para identificar e prevenir a ameaça 

latente, como também a investigação que passa a ter uma função preventiva. Muchos 

países han modificado sus normas sobre el procedimiento penal, de manera que la 

investigación penal clásica se ha ampliado para incluir también a la investigación 

criminal proactiva.69 

Interessante essas iniciativas que talvez indiquem um caminho para que a 

atividade de inteligência, sobretudo na categoria criminal, possa contar com um 

instrumento normativo para atuar nessa fase de produção de conhecimentos sem o 

objetivo da produção prova, porque é uma fase que antecede a investigação 

propriamente dita. Vervaele explica o significado dessa investigação proactiva: 

Esta investigación penal proactiva comprende la situación em la que aún no 
hay indicios de uma sospecha razonable de que se ha cometido un delito, 
está a punto de ser cometido, o de que se han realizado determinados actos 
preparatorios y em la que se han realizado determinados actos preparatorios 
y en la que, por supuesto, no puede haber sospechoso (s) desde un punto de 

                                            
68 WINTER, Lorena Bachmaier. Información de inteligencia y processo penal. In: WINTER, Lorena 
Bachmaier (Coord.) Terrorismo, processo penal y derechos fundamentales, op. cit. p. 56 – 57. 
69 VERVAELE, John A. E. Prueba de inteligencia. In: FERNÁNDEZ, Antonio M. Díaz. (Director) 
Conceptos fundamentales de inteligencia, op. cit., p. 316. 
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vista jurídico. El objetivo de las investigaciones proactivas es revelar los 
aspectos organizativos a fin de prevenir la preparación o comisión de un delito 
grave y permitir el inicio de uma investigación penal contra la organización y/o 
sus membros. El uso de medidas coactivas para la prevención del delito 
puede ser realizado por agencias de inteligencia, autoridades policiales o 
judiciales. Por outro lado, vários países informantes han modificado el 
mandato de sus fuerzas de inteligencia y sus competencias70    

O assunto é polêmico e empolgante, mas não é objeto deste trabalho uma 

vez que seu estudo, na profundidade que merece, ensejaria a formulação de novos 

parâmetros de pesquisa. No Brasil, nas discussões que se seguiram durante o 

processo revisional da Doutrina Nacional de Segurança Pública (DNISP, 4. ed.)71 tal 

questão foi muito debatida e não se chegou a nenhuma solução. Esse resultado é 

compreensível na realidade brasileira, uma vez que a inteligência de Estado, bem 

como outras categorias, ainda carecem de uma consolidação por uma legislação 

adequada que lhes dê respaldo jurídico. Há necessidade também de uma mudança 

de pensamentos dos seus operadores nessas questões que transcendem a chamada 

doutrina clássica, porque demandam uma atuação mais colaborativa no sentido do 

compartilhamento de informações interagências, substituindo a velha prática 

possessiva de conhecimentos, que não mais se justifica nesse novo cenário de 

ameaças. 

Mas se em relação às finalidades específicas que tornam a atividade de 

inteligência e a investigação completamente distintas existe, contudo, um ponto 

convergente, cujos procedimentos as transformam em similares. São as ações de 

busca também conhecidas como operações de inteligência ou técnicas operacionais 

sobre as quais se falaremos mais adiante. 

Nesse sentido, coincide a explicação de Kraemer, que vai mais além e cita 

inclusive nomenclaturas diferentes, porém sinônimas, nas técnicas operacionais e nas 

ações investigativas: 

                                            
70 VERVAELE, John A. E. Prueba de inteligencia. In: FERNÁNDEZ, Antonio M. Díaz. (Director) 
Conceptos fundamentales de inteligencia, op. cit., p. 316. 
71 A Doutrina Nacional de Segurança Pública (DNISP) foi desenvolvida pela Secretaria Nacional de 
Segurança Pública (SENASP) do Ministério da Justiça que é o órgão central do Subsistema de 
Inteligência de Segurança Pública (SISP), instituído pelo Decreto nº 3.695/2000. Dentre os vários 
trabalhos elaborados pela SENASP está a consolidação da inteligência de segurança pública e a 
elaboração da doutrina em sua 1ª edição, por ocasião dos XV Jogos Pan-Americanos ocorridos na 
cidade do Rio de Janeiro em 2007. A DNISP atualmente está na sua 4ª edição, da qual este signatário 
participou como membro revisor, e se encontra classificada no grau de Reservado conforme Lei 12.527, 
de 18 de novembro de 2011 que regulamentou dispositivos previstos na Constituição Federal de 1988 
quanto ao acesso à informação.  
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O que as duas possuem em comum são as técnicas operacionais utilizadas 
para a busca de dados negados. Essas técnicas, que, na inteligência, são 
oriundas da espionagem, podem ser utilizadas na investigação para a busca 
de provas para se chegar a autoria de um crime. Embora muito parecidas, 
elas possuem algumas nomenclaturas diferentes, como, por exemplo, a 
vigilância (na inteligência) e a campana (na investigação policial), e ambas se 
referem a buscar dados para produzir conhecimento. O ponto de congruência 
entre as duas é a utilização de técnicas operacionais semelhantes, e é a partir 
disso que ocorrem incompreensões nas demais atribuições dessas diferentes 
atividades72  

De fato, no aspecto conceitual, as operações de inteligência e as técnicas 

para a obtenção apuração de autoria e busca de provas na investigação criminal são 

iguais. Tanto faz realizar uma vigilância sobre determinado alvo para fins de coleta de 

informações necessárias a um conhecimento de inteligência como para localizar e 

prender um criminoso.  

A diferença, porém, está nos seus marcos regulatórios. A legislação brasileira 

que fundamenta a atividade de inteligência será objeto de discussão no terceiro 

capítulo. Por ora vamos nos ater sobre as considerações a respeito da lei que respalda 

as operações na investigação criminal. 

A Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, trata da investigação criminal nas 

organizações criminosas e dentre seus dispositivos há uma previsão de suporte à 

algumas técnicas operacionais, em qualquer etapa da persecução penal, com o 

objetivo de reunir provas.  

Dentre esses meios previstos no artigo 3º da mencionada lei a captação 

ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, a ação controlada e a 

infiltração são exemplos de técnicas que possuem o devido respaldo com o objetivo 

específico de subsidiar a investigação criminal.  

Quanto à captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos 

significa a: 

[...] obtenção, sem autorização de quem emite o sinal, de natureza 
eletromagnética, óptica ou acústica do significado ou conteúdo desse sinal. 
A captação ambiental abrange, então, a gravação de uma emissão 
clandestina de sinal de rádio, a possibilidade de localização dos chamados 
GPS, a utilização de câmeras de vigilância, fotografias e a teleoitiva por meios 
eletrônicos e até a leitura labial por teleobjetiva.73 

                                            
72 KRAEMER, Rodrigo. Incompreensão do conceito de inteligência na segurança pública, op. cit., 
p. 77. 
73 GRECO FILHO, Vicente. Comentários à lei de organização criminosa: Lei nº 12.850/2013. São 
Paulo: Saraiva, 2014, p. 35. 
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A ação controlada é definida no artigo 8º:  

Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou 
administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela 
vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que 
a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas 
e obtenção de informações. 

Essa previsão legal é um importante suporte à atividade de vigilância e se 

concretiza em uma situação na qual determinado alvo que está sob observação, ainda 

que esteja incidindo numa conduta criminosa passível de prisão em flagrante, como 

portar grande quantidade de drogas, permite ao policial retardar sua prisão para um 

momento mais oportuno no curso dessa observação para se identificar, por exemplo, 

outros membros da organização criminosa. Pela lei de acordo com as demais 

formalidades, a conduta do agente público está amparada, ou seja, ele está protegido 

contra uma eventual interpretação quanto ao dever de agir, que poderia redundar na 

tipificação do crime de prevaricação.  

Outra situação, também amparada pela lei (artigo 10), é a infiltração: 

A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada 
pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após 
manifestação técnica do delegado de polícia quando solicitada no curso de 
inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa 
autorização judicial, que estabelecerá seus limites. 

O agente infiltrado numa organização criminosa passará a atuar como se 

fosse um de seus membros, participando se possível de tudo que lá ocorre, 

interagindo com os demais componentes e principalmente com os líderes, a fim de 

obter todas as informações necessárias à investigação em curso, conforme entendem 

os processualistas: 

A conduta do agente infiltrado manifesta-se de diversas formas na 
organização criminosa. Ele pode simplesmente ter o papel de informante, 
transmitindo as informações das quais tem conhecimento para a autoridade 
que investiga a associação criminosa, de modo a possibilitar o 
desmantelamento da organização ou a identificação e punição de seus 
integrantes.74  

  Recentemente, a Lei nº 13.441, de 8 de maio de 2017, ao promover alterações 

na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), trouxe 

uma importante contribuição no uso da infiltração de agentes de polícia na internet 

com o fim de investigar crimes contra a dignidade sexual de criança e de adolescente: 

                                            
74 JESUS, Damásio E. de; BECHARA, Fábio Ramazzini. Agente infiltrado: reflexos penais e 
processuais. Disponível em: < https://jus.com.br/artigos/7360/agente-infiltrado >. Acesso em: 08 nov. 
2017. 
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Da Infiltração de Agentes de Polícia para a Investigação de Crimes contra a 
Dignidade Sexual de Criança e de Adolescente”  
“Art. 190-A. A infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de 
investigar os crimes previstos nos arts. 240, 241, 241-A, 241-B, 241-C e 241-
D desta Lei e nos arts. 154-A, 217-A, 218, 218-A e 218-B do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), obedecerá às seguintes 
regras:  
I – será precedida de autorização judicial devidamente circunstanciada e 
fundamentada, que estabelecerá os limites da infiltração para obtenção de 
prova, ouvido o Ministério Público;  
II – dar-se-á mediante requerimento do Ministério Público ou representação 
de delegado de polícia e conterá a demonstração de sua necessidade, o 
alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas 
investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que 
permitam a identificação dessas pessoas;  
III – não poderá exceder o prazo de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de 
eventuais renovações, desde que o total não exceda a 720 (setecentos e 
vinte) dias e seja demonstrada sua efetiva necessidade, a critério da 
autoridade judicial.  
§ 1º A autoridade judicial e o Ministério Público poderão requisitar relatórios 
parciais da operação de infiltração antes do término do prazo de que trata o 
inciso II do § 1º deste artigo. 
§ 2º Para efeitos do disposto no inciso I do § 1º deste artigo, consideram-se:  
I – dados de conexão: informações referentes a hora, data, início, término, 
duração, endereço de Protocolo de Internet (IP) utilizado e terminal de origem 
da conexão;  
II – dados cadastrais: informações referentes a nome e endereço de 
assinante ou de usuário registrado ou autenticado para a conexão a quem 
endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido 
atribuído no momento da conexão.  
§ 3º A infiltração de agentes de polícia na internet não será admitida se a 
prova puder ser obtida por outros meios.”  

Assim a infiltração, prevista na legislação brasileira para fins de investigação, 

é um procedimento de alto risco para o qual são necessários mais alguns mecanismos 

protetivos, sobretudo administrativos e logísticos visando guiar o profissional que será 

infiltrado em todo o processo, desde seu ingresso na organização criminosa, a 

permanência que deve ser monitorada e o seu desligamento de modo a minimizar os 

riscos de retaliação por uma eventual descoberta de sua condição de agente.  

A interceptação telefônica, que difere da captação de sinais eletromagnéticos 

porque nela é utilizado um meio público de comunicação que é o telefone ou similar75, 

está prevista no artigo 5º, da Constituição Federal: 

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, 
de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem 
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de 
investigação criminal ou instrução processual penal. (grifo nosso) 

                                            
75 GRECO FILHO, Vicente. Comentários à lei de organização criminosa, op. cit., passim. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art190a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art240.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art241.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art241a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art241b
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art241c
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art241d
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art241d
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art154a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art217a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art218.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art218a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art218a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art218a
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Posteriormente a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, disciplinou o uso da 

interceptação telefônica, mas em consonância ao previsto na Constituição somente 

poderá ser autorizada na investigação criminal ou instrução processual penal.  

Todas essas ações operacionais que podem ser utilizadas na investigação de 

organizações criminosas constituem num primeiro momento fontes para a obtenção 

de conhecimentos para depois serem transformadas em elementos de prova. A 

previsão legal de algumas condutas dos agentes investigadores visa à sua proteção 

que é muito importante diante dos riscos existentes nessas atividades. 

Assim, investigação e inteligência, ainda que apresentem semelhanças no 

uso de operações, são institutos completamente distintos no aspecto técnico, 

conforme se demonstrou.   

 

1.5. Contrainteligência 

A atividade de inteligência está dividida em dois ramos. O primeiro é a 

inteligência propriamente dita, sobre a qual se discorreu até agora. Há, porém, outro 

ramo que é a chamada contrainteligência que alguns chamam de atividade 

defensiva.76 

Contrainteligência, diferentemente do que possa parecer, não significa uma 

oposição, não concordância ou alguma coisa contrária a atividade de inteligência. 

Esse sentido de contraste ou oposição que deriva da palavra, em temos técnicos, se 

refere à uma inteligência adversária e deve ser entendida como uma reação contra 

ela. Assim sua principal característica é a atuação na proteção do sistema de 

inteligência do qual é parte o que justifica sua adjetivação de defensiva. 

Da mesma forma como na inteligência a contrainteligência também produz 

conhecimentos, o que pode parecer, erroneamente, que não existem diferenças entre 

esses dois ramos dentro de um mesmo sistema de inteligência. No entanto, a 

diferença pode ser identificada quanto à finalidade do conteúdo dos conhecimentos 

produzidos. Enquanto a primeira, como se viu, assessora a tomada de decisão, a 

contrainteligência, como mecanismo de defesa, se incumbe, por exemplo, da 

                                            
76 COSSIGA, Francesco. I Servizi e le atività di informazione e di controinformazione. Abecedario per 
principianti, politici e militari, civili e gente comune, op. cit., p. 41 e 42. 
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identificação e neutralização das possíveis ameaças, dentre as quais podemos 

apontar a clássica espionagem com o objetivo de acessar conteúdos protegidos.  

Em outras palavras, de acordo com Pacheco, a inteligência é aquela que 

produz conhecimento visando a uma ação, que é a tomada de decisão (inteligência 

positiva) e os conhecimentos produzidos pela contrainteligência servem para contra 

agir (inteligência negativa).77  

O núcleo da ideia de contrainteligência, está na proteção das pessoas que 

integram o sistema de inteligência, bem como na proteção às bases de dados, às 

instalações, aos conhecimentos que são produzidos enfim, é a defesa contra a 

inteligência adversa visando a detecção, identificação, prevenção, obstrução e 

neutralização dos fatores que representam uma ameaça. Cossiga, mencionado 

anteriormente, define a contrainteligência como um conjunto de ações, de caráter 

defensivo, que tem como objetivo individualizar e neutralizar, para fins de defesa e de 

segurança nacional, a atividade de inteligência adversa a qual se desenvolve de forma 

secreta e oculta.78 

A contrainteligência, em âmbito de um Estado, tanto pode se desenvolver na 

segurança externa ou interna. No âmbito interno sua função é mais expressiva pois 

visa identificar e neutralizar uma ameaça que já esteja instalada e na iminência de 

produzir seus efeitos, como, por exemplo, uma operação de espionagem em curso 

visando acesso ao núcleo dos conhecimentos de inteligência que estejam sendo 

produzidos.  

Nesse caso seu trabalho não é só de obstaculizar esse processo de intrusão, 

mas, principalmente, identificar os mecanismos usados pelo agente agressor 

descobrindo eventuais falhas do sistema de proteção que podem indicar o caminho 

que possibilitou o acesso indevido às bases de dados. Esse diagnóstico certamente 

levará à correção das inconformidades na política de segurança adotada pelo órgão 

espionado.  

                                            
77 PACHECO, Denilson Feitoza. Inteligência, segurança e direito, op. cit., p. 84. 
78 COSSIGA, Francesco. I Servizi e le atività di informazione e di controinformazione. Abecedario per 
principianti, politici e militari, civili e gente comune, op. cit., p. 29, tradução nossa. (In generale nella 
categoria delle attività difensive si raggruppano tutte quelle azioni che sono volte ad individuare, 
contrastare e neutralizzare le attività offensive avversarie, e che sono organizzate in forma <segreta>, 
per il carattere <occulto> delle atttività, che si intendono contrastare nell’interesse della difesa e della 
sicurezza nazionale). 
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No âmbito externo significa a detecção de uma ameaça que esteja sendo 

planejada por um sistema amigo ou inimigo, fora dos limites do serviço de inteligência 

que será alvo e que, de alguma forma foi possível conhecer antes que as ações se 

concretizassem neutralizando-as em seu nascedouro e evitando suas consequências. 

Esse trabalho, embora mais difícil e complexo, tem uma função preventiva muito mais 

eficaz, uma vez que pode evitar que a ameaça ultrapasse as portas do serviço de 

inteligência que esteja sendo protegido.  

Na doutrina das Forças Armadas dos Estados Unidos, a contrainteligência 

auxilia na identificação de ameaças e no planejamento das operações ofensivas de 

defesa contra a inteligência adversária: 

Contrainteligência (CI) apoia operações das Forças Armadas, 
proporcionando uma visão clara da ameaça aos Comandos em todos os 
escalões e as ações necessárias para proteger a Força de exploração pela 
inteligência estrangeira. Operações CI incluem condução de investigações, 
operações ofensivas e defensivas, análise de segurança e vulnerabilidade e 
coleta de inteligência em tempos de paz e em todos os níveis de conflito para 
apoiar as necessidades de Comando. 
CI apoia totalmente o processo de inteligência, concentrando esforços na 
coleta pela inteligência estrangeira. CI é planejada para fornecer aos 
Comandantes a situação da coleta de inteligência inimiga e alvo da 
informação, a fim de combater as atividades dos serviços de inteligência 
estrangeira (FIS). CI integra as Forças Armadas como fonte de capacitação 
de inteligência. Por sua natureza, a CI é um esforço multidisciplinar que inclui 
contrainteligência humana (C-HUMINT), contrainteligência de sinais (C-
SIGINT) e inteligência contraimagens (C-IMINT) destinado a combater a 
coleta por fonte estrangeira. A força CI em conjunto com outros ativos de 
inteligência deve ter a capacidade de detectar todos os aspectos da coleta de 
informações e atividades relacionadas que representam uma ameaça para a 
segurança das operações das Forças Armadas, pessoal e material.79 

Ao longo da história vários episódios poderiam ser apontados que mostram a 

importância de se identificarem ameaças e agir preventivamente. A detecção do 

trabalho dos espiões sempre foi um desafio para a contrainteligência. Fouché, Ministro 

                                            
79 ARMY, Department of the. U.S. Army counterintelligence handbook. New York (Estados Unidos): 
Skyhorse Publishing. Inc. 2013, p. Vii, tradução nossa. (CI supports Army operations by providing a 
clear picture of the threat to commands at all echelons and actions required to protect the force from 
exploitation by foreign intelligence. CI operations include conducting investigations, offensive and 
defensive operations, security and vulnerability analyses, and intelligence collection in peace and at all 
levels of conflict to support command needs. CI supports the total intelligence process by focusing on 
foreign collection efforts. CI is designed to provide commanders the enemy intelligence collection 
situation and targeting information in order to counter foreign intelligence service (FIS) activit ies. CI is 
an integral part or de US Army is all-source intelligence capability.By its nature, CI is a multidiscipline 
effort that includes counter-human intelligence (C-HUMINT), counter-signals intelligence (C-SIGINT), 
and counter-imagery intelligence (C-IMINT) designed to counter foreign all-source collection. The CI 
force in conjunction with other intelligence assets must have the capability to detect all aspects of 
intelligence collection and related activities that pose a threat to the security of Army operations, 
personnel, and materiel). 
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de Napoleão, chefe da polícia política e da contraespionagem, foi o responsável pela 

organização de um serviço de contrainformação que serviu de modelo a outros 

serviços europeus. Os resultados desse trabalho fizeram com que Napoleão 

afirmasse, sem hesitar, que nem a coragem da infantaria, da cavalaria e da artilharia 

teriam decidido a sorte de uma batalha como a arma maldita e invisível dos espiões.80 

As medidas de contrainteligência, com foco em seu aspecto protetivo, se 

aplicam em todo desenvolvimento da atividade de inteligência com ênfase nas 

operações pelas suas peculiaridades e riscos.  

São comuns as expressões: contrainformação (como sinônimo de 

contrainteligência), contrasabotagem, contraterrorismo, contraespionagem, todas a 

indicarem medidas protetivas visando neutralizar a ação do sabotador, do terrorista e 

do espião.  

Da mesma forma que a inteligência, a contrainteligência também não pode 

prescindir de um adequado conjunto de fundamentos jurídicos para o 

desenvolvimento de suas atividades.  

 

1.6. Metodologia da produção do conhecimento 

A inteligência tem como objeto principal, conforme exaustivamente dito, a 

produção de conhecimentos para subsidiar decisões e, para tanto, se vale de uma 

metodologia própria. Embora possua etapas sequenciais dentro de uma lógica de 

começo, meio e fim, essa doutrina não é uniforme possuindo variações nas fases, 

mas que, de um modo geral, transforma os dados brutos em conhecimentos técnicos 

para a sua difusão aos interessados: 

El ciclo de inteligencia es um processo compuesto por diferentes etapas o 
fases, que sirve como referencia teórica para ilustrar la producción de 
inteligencia. Esta producción de inteligencia es desarrollada desde distintos 
niveles – estratégico, operacional e táctico – y ámbitos diversos – militar, 
policial o económico -. Aunque el ciclo tiene ciertas particularidades 
dependiendo de estas categorías mencionadas, existe uma aproximación 
básica común que es la que centra el desarrolo de esta definición Existem 

                                            
80 MOSCA, Carlo; SCANDONE Giuseppe; GAMBACURTA, Stefano; VALENTINI, Marco. I servizi di 
informazione e il segreto di stato (Legge 3 agosto 2007, n. 124), op. cit., p. 10 – 11, tradução nossa. 
(Il servizio di controinformazione organizzato da Fouché servì como modello agli atri Servizi europei e 
fu aprezzato a tal punto da Napoleone che non esitò ad affermare che né il coraggio della fanteria, né 
quello dela cavalleria e dell’artiglieria avrebbe deciso le sorti della battaglia quanto l’arma <maledetta e 
invisibile> delle spie). 
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ciertas fases presentes em todos los ciclos de inteligencia com independencia 
de qué agencia de inteligencia lo implemente.81 

De acordo com a política de ação de determinada instituição ou do próprio 

Estado existem níveis de decisões aos quais correspondem conteúdos de 

conhecimentos necessários para que estas possam ser tomadas. As decisões de nível 

estratégico se fossem colocadas numa hierarquia certamente teriam uma importância 

maior, pois se referem a planos e políticas de Estado em âmbito nacional e 

internacional. O nível tático-operacional requer conhecimentos para subsidiar ações 

operacionais previstas no plano estratégico, contudo não significam que elas sejam 

de menor importância.82   

Não obstante as várias definições e traços distintivos que são apresentados, 

entendemos de forma simplificada que, quando nos referirmos ao nível estratégico, 

queremos indicar o sentido de planejamento para se alcançarem os objetivos fixados 

e no nível tático operacional está a ideia de execução, ou seja, implementação das 

ações previamente estabelecidas e preparadas.  

Em todo o ciclo de produção de conhecimento, a primeira etapa que é o 

planejamento, é considerada a mais importante. Nela são estabelecidas as 

prioridades com base nos requerimentos de informações que devem indicar quais são 

as necessidades da produção desse conhecimento para o tomador de decisão.  

No aspecto estratégico, uma vez fixados os objetivos numa Política Nacional 

de Inteligência,83 obviamente a produção de conhecimentos independe de qualquer 

solicitação, pois está incorporada nas rotinas de qualquer agência de inteligência de 

Estado, tais como o acompanhamento de políticas externas para fins econômicos, 

políticos e militares.  

Mas, por outro lado, a necessidade de conhecimento pode abranger 

determinado assunto que não faz parte da rotina, porém, em determinado momento 

passa a ter uma importância grande para fins de adoção de medidas pelo decisor que 

não pode prescindir de uma adequada análise do setor de inteligência que é 

demandado a se manifestar. Inúmeros casos poderiam ser citados sobre 

                                            
81 GARCÍA, Andrés de Castro. Ciclo de inteligencia. In: FERNÁNDEZ, Antonio M. Díaz. (Director) 
Conceptos fundamentales de inteligencia, op. cit., p. 53. 
82 FERNANDES, Fernando do Carmo. Inteligência ou informações? op. cit., p. 16. 
83 Política Nacional de Inteligência é um documento no qual se encontram os parâmetros de atuação 
da inteligência de estado. 
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acontecimentos que muitas vezes se dão em local distante, como em outro país, mas 

que carecem de um aprofundamento a fim de se evitarem ou, pelo menos, 

minimizarem suas consequências caso se repitam aqui. Determinadas modalidades 

de ataques cibernéticos que estão acontecendo no mundo ensejam atenção da 

inteligência, ainda que não tenha havido, ainda, sua incidência no território nacional o 

que não significa garantia de isenção, daí a necessidade dessa proatividade, visando 

a conhecer a nova ameaça para poder atuar na sua na prevenção. 

É com o planejamento que o analista de inteligência estudará suas 

necessidades para atingir seu produto final que é a elaboração do conhecimento 

propriamente dito. Nessa fase são mobilizados todos os recursos que o órgão de 

inteligência possui ou tem acesso.  

É a segunda etapa na qual serão reunidos os dados necessários obtidos por 

meio de coleta ou busca. Coleta e busca para a doutrina anglo saxônica são 

expressões que indicam a mesma coisa, mas a doutrina brasileira entende que coleta 

abrange informações obtidas em fontes abertas, e busca é um procedimento 

especializado que visa ao acesso ao dado protegido, ou dado negado, via de regra 

feito por meio das operações de inteligência, com o objetivo de se completarem as 

informações necessárias ao conhecimento que será produzido.84 

A última etapa desse ciclo é a difusão do conhecimento produzido ao usuário 

que normalmente é o tomador de decisão, cujo conteúdo de inteligência poderá ou 

não ser por ele aproveitado no todo ou em parte. La difusión es la fase del ciclo de 

inteligencia mediante la cuál las organizaciones de inteligencia ponen em 

conocimiento de los consumidores el resultado de sua análisis, juicios y 

estimaciones.85 

Para tanto são elaborados os documentos técnicos de inteligência86, os quais 

têm características específicas, podendo variar de acordo com a doutrina de cada 

agência.  Aqui está um ponto importante da inteligência que é desconhecido pela 

                                            
84 GONÇALVES, Joanisval Brito. Atividade de inteligência e legislação correlata, op. cit., p. 63. 
85 BOSCÀ, Carles Ortolà. Difusión. In: FERNÁNDEZ, Antonio M. Díaz. (Director) Conceptos 
fundamentales de inteligencia, op. cit., p. 118. 
86 Os documentos técnicos de inteligência são os instrumentos produzidos pelos órgãos de inteligência 
e embora não haja uma doutrina uniforme quanto à nomenclatura ou às espécies eles tem algumas 
peculiaridades específicas. São impessoais e classificados em relação ao conteúdo e à fonte. Sua 
distribuição e circulação se restringe às pessoas que possuem as credenciais de segurança para poder 
acessá-los.  
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maioria que não tem familiaridade com essa área. Há uma crença de que os órgãos 

de inteligência são os decisores dos destinos de determinada organização, pública ou 

privada, e até mesmo ditam as políticas dos Chefes de Estado aqui considerados os 

dirigentes máximos de uma nação. Isso não acontece como regra, pois a função da 

inteligência é eminentemente assessorial. Pode o decisor seguir o contido no 

documento de inteligência que lhe foi entregue ou simplesmente ignorá-lo por não 

concordar com o que lhe foi apresentado. Normalmente, no âmbito das decisões 

estratégicas há a incidência de vários outros fatores, sobretudo de cunho político, que 

podem indicar como mais adequados outros caminhos contrários ao que foi sugerido 

pela inteligência. Isso numa organização é perfeitamente normal e o profissionais de 

inteligência compreendem muito bem essa situação, a qual nem de longe significa 

desmerecimento ou desprestígio ao órgão especializado. Aliás, é um dos atributos do 

profissional de inteligência a capacidade de resiliência. 

Nesse ciclo da inteligência cabe um destaque especial ao papel do analista 

que é um profissional altamente capacitado, com experiência e vivência em sua área 

de atuação. 

La figura del analista es lave dentro del ciclo de produción de inteligência, su 
capacidade de establecer juegos de hipótesis coerentes, obtener evidencias 
del conjunto de información, inferir conclusiones, componer el puzzle final 
com la fomación obtenida y emitir um juicio certeiro mediante una clara 
exposición verbal o escrita al consumidor de inteligencia, convierten al mismo 
em el eje central sobre el que debe girar todo el sistema de produción, tanto 
em el aspecto metodológico como em el tecnológico.87 

Shermann Kent, considerado o precursor da comunidade de inteligência dos 

Estados Unidos, definiu bem os três grandes objetivos almejados pelos analistas: 

conhecer tudo, possuir credibilidade e influenciar nas decisões, sobretudo as de 

relevância. É evidente, explica Kent, que a nenhum analista seria possível o 

conhecimento de tudo, mas o sentido significa a vontade de conhecer o máximo 

possível a fim de prover o decisor com um trabalho eficaz e de qualidade. O segundo 

se refere à imagem profissional do analista em termos de honestidade e objetividade 

em seu produto final. A maior satisfação desses profissionais é serem ouvidos e 

acreditados, não obstante, como foi dito acima, os policy-makers possuírem total 

autonomia para não levar em conta as análises de inteligência e decidir sem elas. E o 

                                            
87 LAMAS, José Carlos Vega (Ministerio de Defensa). La pieza clave en inteligencia: el analista. In: 
VELASCO, Fernando; NAVARRO, Diego; ARCOS Rubén (eds.). La inteligencia como disciplina 
científica. Madrid (Espanã): Plaza y Valdés Editores, 2010, p. 127. 
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terceiro significa o desejo de que seu trabalho possa surtir efeitos positivos nas 

decisões políticas, principalmente na prevenção de desastres, identificação de 

potenciais ameaças e, de um modo geral, contribuir para se alcançarem os interesses 

estratégicos do Estado.88  

Para entendermos o papel de um analista de inteligência é preciso se colocar 

em seu lugar. Rotineiramente recebe uma quantidade muito grande de informações 

oriundas das mais diversas fontes, desde as abertas até aquelas consideradas 

reservadas, que provêm de relatórios de operações, documentos intercambiados 

entre agências de inteligência consideradas amigas, informantes, etc. Seu trabalho 

será o de analisar tudo e procurar produzir o conteúdo que julgar útil de forma 

abrangente, mas ao mesmo tempo sintética, considerando o perfil de seu destinatário 

que, via de regra, por possuir inúmeras atribuições como dirigente de Estado, 

dificilmente disporá de muito tempo para se entreter com o relatório de inteligência.89   

 

1.7. Fontes utilizadas para a produção de conhecimento de inteligência 

Fonte, em uma acepção ampla, indica o local de origem de determinada coisa, 

de onde provém. Nesse mesmo sentido são as fontes utilizadas pela inteligência na 

produção de conhecimentos. Há uma nomenclatura em nível internacional que as 

designa por acrônimos derivados do uso norte americano e como tal são conhecidas.  

As fontes abertas, conhecidas como open sources intelligence (OSINT), muito 

provavelmente sejam as mais utilizadas hoje pela sua disponibilidade proporcionada 

pelas novas tecnologias que permitem acesso à rede mundial de computadores a 

qualquer tempo e de qualquer lugar do planeta. A inteligência de fontes abertas nas 

palavras de Blanco: 

[...] es aquella que, tomando como objeto de análisis los recursos 
documentales públicos existentes – gratuitos o de pago, tales como 
publicaciones seriadas, bases de datos, obras de referencia, páginas web, 
redes sociales, emisiones de radio y de TV, etc. – y sus contenidos políticos, 
económicos, militares, científicos, sociológicos, estadísticos o biográficos, 
entre otos, genera produtos que mejoran el conocimiento que la organización 
– sea esta uma empresa, uma Administración pública o un servicio de 
inteligencia – tenga de sus competidores, de su entorno, de sus aliados o de 

                                            
88 GUIDA, Emilio. Intelligence costante storica, variabile teorica e prospettive post-bipolari, op. 
cit., p. 145 – 146. 
89 FAINI, Matteo. Gli strumenti dell’analista. Tecniche analitiche e loro critici. Disponível em: 
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/approfondimenti/gli-strumenti-dellanalista-tecniche-
analitiche-e-loro-critici.html. Acesso em 02 out. 2017. 
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sus oponentes, contribuyendo a la detección de oportunidades y a la 
antecipación de riesgos.90 

A internet tem se enraizado cada vez mais na vida das pessoas em escala 

mundial. De acordo com a Internet World Stats, hoje, 3,731 bilhões de pessoas que 

representa cerca de 49,6% da população mundial, têm acesso à internet, o que 

corresponde a um crescimento verificado entre os anos 2000 e 2017 de 933,8 %. No 

Brasil, 67,5% de sua população, ou seja, aproximadamente 139 milhões de pessoas 

são usuárias da internet.91 

Pinheiro, ao mencionar Tofler, destacou a observação por ele feita nos anos 

70 que reconhecia a emergência de uma sociedade da informação:  

A sociedade da informação seria regida por dois relógios: um analógico e um 
digital. O relógio analógico seria aquele cuja agenda segue um tempo físico, 
vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana. O relógio digital seria 
aquele cuja agenda segue um tempo virtual, que extrapola os limites das 
horas do dia, acumulando uma série de ações que devem ser realizadas 
simultaneamente. Sendo assim, a sociedade da informação exige que, cada 
vez mais, seus participantes executem mais tarefas, acessem mais 
informações, rompendo os limites de fusos horários e distâncias físicas; 
ações que devem ser executadas num tempo paralelo. Para Tofler, a 
velocidade de tomada de decisão dentro de uma organização seria o 
instrumento de sua própria sobrevivência.92 

Casseb, ao discorrer sobre o marco civil da internet, começa por mostrar os 

impactos que essa tecnologia trouxe à vida da sociedade moderna: 

A “Era da Imagem” ou “Era Cibernética”, expressões tão difundidas 
atualmente, colocou, de forma definitiva, a máquina no centro da vida 
humana. Não uma máquina qualquer, como tantas outras que há muito já 
provocaram a dependência humana na sua utilização, mas sim o mais 
apurado e sofisticado refinamento do avanço tecnológico, a internet. 
É possível asseverar, sem medo de errar, que a televisão gerou a primeira 
grande revolução da comunicação. Seu efeito social não se compara ao 
advento precedente da imprensa escrita e do rádio. Nestes últimos ainda 
havia o predomínio da palavra, sendo que a televisão deslocou o contexto da 
comunicação, da palavra para a imagem.93 

Evidentemente que essa facilidade advinda com a tecnologia também 

acarretou discussões sobre os limites da privacidade das pessoas, cada vez mais 

                                            
90 BLANCO, Emilio Sánchez. OSINT (Inteligencia de fuentes abiertas). In: FERNÁNDEZ, Antonio M. 
Díaz (Director). Conceptos fundamentales de inteligencia, op. cit., p. 273. 
91 STATS, Internet World. Usage and population statistics. Disponível em: < 
http://www.internetworldstats.com /stats.htm>. Acesso em: 30 mar. 2017. 
92 PINHEIRO, Patricia Peck. Direito digital. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 51.  
93 CASSEB, Paulo Adib. Fundamentos constitucionais do marco civil da internet. In: LUCCA, Newton 
de; SIMÃO FILHO, Adalberto; LIMA, Cíntia Rosa Pereira de (coord.). Direito & internet III – Tomo I: 
Marco civil da internet – (Lei nº 12.965/2014). São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 247. 
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invadida pela parafernália eletrônica em constante evolução. Televisão e 

computadores instituíram o “olho” permanente e onipresente a vigiar todos e tudo.94 

De fato, são pertinentes as discussões sobre a privacidade das pessoas 

nessa dinâmica impulsionada pelo acesso à tecnologia como fator de interação na 

sociedade. Mas também inegável é reconhecer-lhe essa condição de fonte aberta e 

sem dúvida muito útil aos propósitos da atividade de inteligência.  

Mais uma vez, vale a pena citar a observação de Casseb que mostra o retrato 

do presente em relação à privacidade: 

A realidade presente revela um fenômeno irreversível: todos são monitorados 
ou perseguidos uns pelos outros e todos pelo Estado. A tecnologia acentuou 
essa invasão de privacidade, mas a percepção da necessidade de sua 
preservação é remota95 

São vários os tipos de fontes abertas: a mídia em geral por meio de jornais, 

revistas, rádio, televisão, internet; as bases de dados públicas, principalmente nos 

países democráticos nos quais predomina a transparência como regra; bases de 

dados acadêmicas e profissionais; redes sociais; eventos públicos tais como 

seminários, congressos, palestras, etc. Todos eles são um grande instrumento para 

que o analista de inteligência possa extrair as informações necessárias ao seu 

trabalho, nesse aspecto muito facilitado pela web.  

E certamente todo esse potencial de informações é muito bem aproveitado 

pelas agências de inteligência de todo o mundo: 

La comunidad de inteligencia de los Estados Unidos cuenta con um Centro 
de Fuentes Abiertas (Open Source Center), que dirige la CIA (Agencia Central 
de Ineligencia) y depende del Director Nacional de Inteligencia (DNI), 
coordinator de dicha comunidad de servicios. Dicho centro fue creado el 1 de 
noviembre del año 2005 y sirve a la comunidad de inteligencia de un modo 
global. La propia CIA afirma em su página web que la información no tiene 
que ser secreta para tener valor y que la OSINT tiene um papel esencial a la 
hora de proporcionar a la comunidad nacional de seguridad perspectiva y 
contexto a um coste relativamente bajo. La CIA destaca, entre las 
capacidades del Centro de Fuentes Abiertas del DNI estadounidense, la de 
traducción em más de 80 idiomas.96  

No entanto, um aspecto precisa ser considerado, uma vez que nem tudo são 

flores. É com relação ao volume de dados que se encontram disponíveis que, se por 

                                            
94 CASSEB, Paulo Adib. Fundamentos constitucionais do marco civil da internet. In: LUCCA, Newton 
de; SIMÃO FILHO, Adalberto; LIMA, Cíntia Rosa Pereira de (coord.). Direito & internet III – Tomo I: 
Marco civil da internet – (Lei nº 12.965/2014), op. cit., p. 250. 
95 Idem. Ibidem, p. 251. 
96 BLANCO, Emilio Sánchez. OSINT (Inteligencia de fuentes abiertas). In: FERNÁNDEZ, Antonio M. 
Díaz. (Director). Conceptos fundamentales de inteligencia, op. cit., p. 278. 
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um lado facilitou o trabalho de coleta, por outro pode representar um obstáculo na sua 

análise e processamento prejudicando seu uso eficaz no tempo certo. Qualquer 

conhecimento produzido se não puder ser aproveitado porque chegou atrasado no 

curso de uma decisão servirá apenas como informação para alimentar os arquivos da 

história. 

 Daí mais uma vez cabe ressaltar o papel do analista de inteligência que dentre 

outros requisitos deve possuir, além da experiência para atuar em determinado 

campo, habilidades específicas para pesquisa nesse universo da web, filtrando o 

conteúdo essencial ao seu trabalho para dar eficiência e eficácia aos propósitos da 

própria atividade de inteligência. Oportuna é a observação de Folli evidenciando sua 

importância:  

Um salto para a técnica vai bem se há o ser humano capaz de resolver 
qualquer coisa. Há um tempo a inteligência estava nas mãos do homem: era 
um produto de sagacidade e coração. Hoje parece um produto somente 
mecânico e científico. Mas é uma ilusão. A participação do ser humano é 
irrenunciável.97 

A fonte humana, human intelligence (humint), é, sem dúvida, a mais antiga 

fonte de inteligência, e abrange as informações passadas pelas pessoas. Qualquer 

pessoa que tenha conhecimento ou acesso a informações de interesse da atividade 

de inteligência pode ser uma fonte.  

A história comprova o papel do ser humano como o melhor caminho para 

obtenção de informações, como nas atividades de espionagem, conforme já exposto, 

responsáveis por grande parte das decisões adotadas.  

Várias seriam as razões que levam uma pessoa a colaborar com os serviços 

de inteligência. O dinheiro como recompensa por uma informação, a ideologia de 

pessoas que são guiadas por suas convicções e se tornam colaboradores de um 

sistema que representa sua crença em termos políticos ideológicos, como aconteceu 

no período da guerra fria, além de outros fatores de ordem pessoal e até o pseudo 

glamour de ser um espião, reproduzindo um papel de determinado personagem que 

autua no serviço secreto.  

                                            
97 FOLLI, Stefano. Prefazione. In: VILASI, Antonella Colonna. Manuale d’intelligence, op. cit., p. 9 
tradução nossa (Il tuffo nella técnica va bene se c’é un uomo a reggere il bandolo della matassa. Un 
tempo l’inteligence era nelle mani degli uomini: era un fatto de sagacia e di cuore. Oggi sembra un  fatto 
solo meccanico e scientifico. Ma è un’illusione. L’elemento umano è irrinunciabile). 
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A fonte humana, não obstante as infinitas possibilidades de se obter 

informações por outros meios, continua sendo e sempre será um precioso apoio aos 

serviços de inteligência. O seu uso requer sempre certas precauções em razão das 

características de todo comportamento humano passível de mudanças e influências 

e, por que não dizer, também cercado de mistérios. Ao sopesar o conteúdo 

apresentado por uma fonte humana o profissional de inteligência deve se cercar de 

todas as cautelas e, dentro do possível, investigar com a máxima profundidade não 

só o que lhes está sendo trazido como também os motivos de tal atitude. 

 As fontes técnicas ou tecnológicas (techint), como o próprio designativo 

indica, são aqueles que possibilitam a obtenção de informações a partir de recursos 

da tecnologia moderna. Abrange uma série de subcategorias: inteligência de sinais 

(signals intelligence – sigint); inteligência de imagens (imagery intelligence – imint); 

inteligência de comunicações (communication intelligence – comint), etc.  

Uma virtude dessa categoria de fontes é que ela pode suprir aquilo que não 

foi possível de ser obtido por ser inacessível às fontes humanas. Todas essas 

categorias exigem não só recursos financeiros e técnicos, mas também pessoal 

especializado e preparado para operá-los. Por esse motivo, essas fontes acabam 

sendo um privilégio dos países mais desenvolvidos que possuem tecnologia de ponta. 

 

1.8. Princípios da atividade de inteligência 

O tema princípios que será desenvolvido neste item, diferentemente de como 

possa parecer, não tem conotação jurídica como se fosse um conjunto normativo a 

ser seguido. São apenas algumas orientações doutrinárias98 que servem de 

balizamento ao profissional de inteligência, em especial ao analista durante o ciclo de 

produção do conhecimento. Portanto, tais princípios têm uma conotação técnica e sua 

aplicação deve se dar de forma harmônica e equilibrada, pois não há um princípio que 

seja mais importante do que outro. 

O primeiro deles é o princípio da segurança uma vez que é da essência da 

atividade de inteligência operar sob a égide do segredo e a observação a este princípio 

visa não só a proteger o conteúdo que foi produzido como também o desenvolvimento 

                                            
98 Nesse sentido seguimos a orientação doutrinária de GONÇALVES, Joanisval Brito. Atividade de 
Inteligência e legislação correlata, op. cit., p. 104 – 108. 
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da própria atividade. São procedimentos de segurança que devem ser adotados para 

se evitar os vazamentos de conteúdo, os acessos indevidos provocados pela 

exploração das vulnerabilidades de um sistema, a preservação dos profissionais que 

atuam na tarefa, etc.  

O desenvolvimento de uma cultura de segurança numa agência de 

inteligência é um dos pontos fortes e deve ser rigorosamente observada por todos os 

profissionais que nela atuam, desde o chefe e responsável maior, até o mais novo 

funcionário. A proteção ao conteúdo pode se dar por expressa disposição legal, com 

atribuição de responsabilidades aos que o detêm.99  

A difusão do conhecimento produzido pela inteligência alcançará as pessoas 

que tem necessidade de conhecer e possuem também o que se denomina de 

credencial de segurança100, uma vez só a elas interessa essa divulgação por serem 

seus destinatários finais. 

O princípio da objetividade indica que o conteúdo produzido deve ter um 

objeto específico e ser útil ao tomador de decisão de acordo com o planejamento 

prévio feito no ciclo de produção desse conhecimento, evitando assim etapas 

desnecessárias e que podem envolver riscos como no caso de uma operação de 

inteligência, cuja execução só deve ocorrer se não houver outra forma de acesso as 

informações necessárias para aquele assunto que está sendo objeto de análise. A 

simplicidade e clareza são também dois atributos pelos quais se consolida a 

objetividade do trabalho. 

O princípio da oportunidade significa que o conhecimento deve chegar ao seu 

destinatário dentro de um prazo que permita o seu aproveitamento, por exemplo, 

como uma ação preventiva, que porventura deva ser adotada, daí a importância do 

                                            
99 A Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, regulamentou dispositivos previstos na Constituição 
Federal de 1988 quanto ao acesso à informação. Adotou como premissa principal que o acesso a 
informação é a regra, sendo o sigilo exceção. Nela se encontram várias definições sobre as espécies 
de informação, o âmbito de incidência nas instituições públicas e privadas. Estabelece os parâmetros 
e as situações possíveis de restrição de acesso. Tal lei teve incidência imediata sobre a atividade de 
inteligência no Brasil, cujos órgãos tiveram que se adaptar em face das novidades trazidas em relação 
à normatização anterior que regulava o assunto. 
100 Credencial de Segurança (CS) é um requisito normalmente estabelecido por regramento interno de 
uma Organização, não necessariamente uma agência de inteligência. Serve para indicar o nível de 
acesso que determinada pessoa que lá exerce suas funções terá sobre determinado conteúdo. Tem 
relação com outro requisito também presente nas agências de inteligência que é a compartimentação 
que é um fator de segurança orgânica e significa que nem todos têm acesso a tudo. Por exemplo, um 
Presidente da República que é o destinatário do conteúdo produzido pela inteligência de Estado, 
certamente terá o nível de acesso máximo de acordo com os critérios estabelecidos. 
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fator tempo. Talvez nesse ponto esteja um dos fatores que mais contribuem para o 

descrédito da efetividade e eficiência da atividade de inteligência. 

A dinâmica do mundo moderno implica em constantes mudanças na vida das 

pessoas e nas sociedades que ocorrem numa velocidade muito grande exigindo 

decisões rápidas por parte dos gestores, o que é incompatível com a velha prática dos 

órgãos de inteligência em retardar ou até reter conhecimentos, além de contrastar 

com sua própria finalidade que é subsidiar a tomada de decisão. Um conhecimento 

que teria sido útil se tivesse sido difundido tempestivamente, conforme preceitua tal 

princípio, se transformará numa informação inútil e servirá apenas para alimentar 

arquivos, caso ocorra a injustificável inércia do serviço de inteligência. 

É, sem dúvida, um dilema de qualquer agência de inteligência que deve primar 

pela qualidade, mas, sobretudo pela rapidez: 

El tiempo, es decir, la oportunidade em la entrega al decisor del producto de 
inteligencia esperado por éste para iniciar o prosseguir al proceso de toma de 
decisiones es prioritario. Éstes es el factor más importante em la actividad de 
inteligencia y es lo que caracteriza la mayoria de los métodos de análisis 
empleados. Como contraposición a la legítima intención intelectual de entregar 
el producto de inteligencia óptimo, está la necessidade professional de difundir 
lo que se tenga a tiempo.101   

 Assim, o que se exige da inteligência não é buscar o impossível, mas fazer o 

melhor no tempo disponível. Evidentemente que o volume de dados de dispõe hoje 

os operadores de inteligência acaba sendo um fator de influência remando contra essa 

rapidez de que se necessita, e que deve ser administrada não só com a habilidade do 

analista, mas também com recursos tecnológicos modernos que o auxiliem. 

O princípio da imparcialidade significa que o analista responsável pela 

produção do conhecimento de inteligência deve ter uma conduta eminentemente 

técnica, ou seja, não se deixar influenciar por posições pessoais ou ideologias que 

poderiam dar, por exemplo, um viés político ao seu trabalho que contaminaria o 

resultado final. Isso não significa que o profissional não possa ter suas convicções e 

opiniões como ser humano e cidadão. Mas o que se espera dele é que, com isso, não 

haja influência em seu trabalho. Afinal, sempre é bom frisar que num regime 

                                            
101 LAMAS, José Carlos Vega (Ministerio de Defensa). La pieza clave en inteligencia: el analista. In: 
VELASCO, Fernando; NAVARRO, Diego; ARCOS Rubén (eds.). La inteligencia como disciplina 
científica, op. cit., p 131. 
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democrático a inteligência é atividade de Estado e não de governo. Tal aspecto deve 

estar sempre presente no trabalho do profissional de inteligência.  

O princípio da clareza deve ser interpretado como um complemento da 

objetividade. Significa que os conteúdos produzidos devem ser claros, escritos numa 

linguagem comum, possibilitando uma fácil compreensão, evitando erudições e 

floreios que nada contribuem à finalidade principal. Escrever de maneira simples e 

com ênfase na qualidade do conteúdo é o segredo do bom trabalho. Cabe aqui uma 

importante observação de acordo com a realidade do mundo atual. Hoje em dia os 

tomadores de decisão, tanto no serviço público quanto na atividade privada, são 

pessoas extremamente ocupadas com demandas de todo o tipo e, portanto, não 

dispõem de tempo para se entreter com grandes produções escritas (relatórios, 

informativos, papers, etc.) os quais, não obstante a qualidade como produção técnica 

ou até acadêmica que eventualmente possam ter, certamente não lhes serão úteis. 

O princípio do controle diz respeito a um procedimento interno do órgão de 

inteligência e se refere a uma ordem de rotinas previamente estabelecidas que deve 

ser seguida por todos os operadores desse sistema. Normalmente, as agências de 

inteligência possuem seus planos de trabalho, também conhecido como plano de 

inteligência, que é um roteiro a ser seguido para a elaboração dos conhecimentos. 

Assim, esse princípio busca garantir certa ordem à produção do conhecimento e sua 

difusão. É por meio do controle que se consegue a orientação metodológica no ciclo 

da inteligência.102   

O princípio da exclusividade denota a qualidade do conhecimento produzido 

pela inteligência que se diferencia de uma atividade jornalística, por exemplo, uma vez 

que, embora possa se referir a um mesmo tema, o tratamento dado pelo analista de 

forma técnica certamente o individualiza e diferencia daquele oriundo da mídia. 

Fornecer à autoridade assessorada algo de novo é o objetivo. Sem estas 

características o conhecimento oriundo de um OI perde a razão de ser.103 

Sobre essa diferença com relação ao olhar entre os conhecimentos 

produzidos pela mídia e pela inteligência, a título de curiosidade, oportuna é uma 

observação feita no sentido pejorativo que, infelizmente, ainda é o retrato da realidade 

                                            
102 GONÇALVES, Joanisval Brito. Atividade de Inteligência e legislação correlata, op. cit., p. 107. 
103 GUEDES, Luis Carlos. A mãe das inteligências. Revista Brasileira de Inteligência. Brasília: Abin, 
v. 2, n. 2, abr. 2006. 
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brasileira quanto ao desprestígio da atividade de inteligência: [...] quem já teve acesso 

aos relatórios do antigo SNI e da atual Abin surpreende-se com a pobreza e a 

obviedade das informações. Carlos Lacerda dizia que o SNI não funcionava às 

segundas-feiras, porque não havia jornais a recortar.104 

De um modo geral, a explanação dos princípios que regem a atividade de 

inteligência ajuda o leitor a compreender seu método e mais algumas de suas 

peculiaridades.  

 

1.9. Operações de inteligência 

É muito difícil ou até impossível, existir órgão de inteligência que possa 

prescindir de um setor de operações. Qualquer que seja o órgão responsável pela 

inteligência é comum encontrar a divisão clássica nos três setores: inteligência, 

contrainteligência e operações. 

Operações de inteligência podem ser entendidas como um conjunto de 

técnicas e ações desenvolvidas pelos profissionais de inteligência que visam a buscar 

um complemento necessário à produção de conhecimento, que não foi possível obter 

pelas demais fontes. É a necessidade de obter uma informação que está protegida 

(dado negado) mas que se mostra imprescindível à elaboração do conhecimento e, 

nesse caso, se justificará a operação como sendo o único caminho para consegui-la. 

Seu uso pela inteligência, sobretudo diante da falta de um fundamento legal 

efetivo, é bastante restrito, em face dos riscos tanto para seus executores que são os 

agentes, como para todo o sistema. É comum uma operação de inteligência mal 

sucedida acabar se transformando num caso de grande repercussão nacional e 

internacional e muitas vezes com consequências políticas que acarretam até a troca 

de governos.105  

                                            
104 SARDENBERG, Carlos Alberto. O dilema do PT que quer ganhar. Estado de São Paulo. São Paulo, 
B2, 01 de abr. de 2002. Disponível em: < http://acervo.estadao.com.br/>. Acesso em 25 mai. 2017. 
105 Apenas para ilustrar a afirmação e guardadas as devidas proporções podemos cita o conhecido 
caso Watergate que foi uma espionagem realizada a partir da invasão de um escritório do comitê 
nacional do partido Democrata nos Estados Unidos e que culminou mais tarde com a renúncia do 
presidente republicano Richard Nixon. In: ESTADÃO Internacional. ESPECIAL: Para entender o 
escândalo Watergate. Disponível em < http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,especial-para-
entender-o-escandalo-watergate,887260 > Acesso em 08 nov. 2017. 
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É nas operações de inteligência que recai com mais ênfase uma das principais 

características da atividade de inteligência que é o trabalho sob a égide do segredo. 

Daí, como consequência óbvia, é muito difícil encontrar-se produções doutrinárias 

acessíveis fora do âmbito dos sistemas de inteligência, que é perfeitamente 

compreensível em face da necessidade de proteção que as cerca.106  

 Para o desenvolvimento de uma operação de inteligência, além do respaldo 

legal, são necessárias técnicas e pessoal altamente especializado e um minucioso 

planejamento devido aos riscos que lhes são inerentes. Carpentieri menciona a 

finalidade de uma operação de inteligência: 

[...] já as agências de inteligência se deparam igualmente essas mesmas 
fontes abertas (Open Source Intelligence – OSINT), mas também com 
aquelas restritas ou fechadas (Closed Source Intelligence – CSINT), cujos 
elementos de informação estão protegidos por um obstáculo que pode ser 
físico, técnico (no caso dos códigos e senhas, por exemplo) ou jurídico, 
quando há uma proteção legal. Na medida em que existe uma fonte fechada 
considerada estratégica ou sensível, haverá, por parte do órgão responsável, 
a necessidade de contornar essa proteção e isso, na inteligência 
governamental, pode ocorrer tanto no plano interno quanto no plano 
internacional do Estado.107   

As operações se desenvolvem sobre as fontes fechadas ou restritas, cujos 

obstáculos devem ser removidos e as dificuldades contornadas, uma vez que se quer 

acessar o dado negado. Dependendo da expertise dos profissionais e dos recursos, 

entendido em seu aspecto mais amplo possível (material, financeiro, técnico, etc.), de 

que dispõe o órgão de inteligência não haverá nenhuma barreira protetiva que não 

possa ser rompida.  Um dos principais manuais da inteligência Chinesa para 

treinamento em técnicas de espionagem afirma que não existem muros que possam 

bloquear completamente a passagem do vento.108 

                                            
106 Na Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança Pública (DNISP), em versões anteriores, hoje 
não mais protegidas pelo sigilo legal, podemos encontrar conceitos sobre operações de inteligência, 
que podem ser aplicadas à inteligência de Estado, cuja natureza é a mesma. Elas são divididas em 
dois grupos. O primeiro abrange as denominadas ações de busca e o segundo se refere às técnicas 
operacionais de inteligência que indicam as habilidades dos agentes para a realização das ações de 
busca. As ações de busca compreendem os procedimentos de reconhecimento, vigilância, 
recrutamento operacional, infiltração, desinformação, provocação, entrevista, entrada e interceptação 
de sinais e de dados. As técnicas operacionais de inteligência abrangem: processos de Identificação 
de pessoas; observação, memorização e descrição; estória-cobertura; disfarce e comunicações 
sigilosas. In: DNISP 2009.  Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança Pública. Disponível em: 
< http://www.academia.edu/7467094/DNISP_2009>. Acesso em 17 mai. 2017. 
107 CARPENTIERI, José Rafael. Inteligência e direito: o caso do Sistema Brasileiro de Inteligência. 
392 f. Tese (Doutorado), Direito Político e Econômico, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São 
Paulo, 2017, p. 92. 
108 MELE, Stefano. Le attività di spionaggio eletrônico e di cyber warfare della Cina. In: GORI, Umberto; 
MARTINO, Luigi. Intelligence e interesse nazionale. Ariccia (RM) (Itália): 2015, p. 224, tradução 
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No tópico referente à distinção entre investigação e inteligência foram 

mencionados alguns aspectos referentes às operações que se aplicam, de um modo 

geral, a ambas as áreas. Assim como para a investigação, o importante é que essas 

operações estejam reguladas por um conjunto normativo próprio para as atividades 

de inteligência de Estado, estabelecendo seus limites e formas de controle. 

 É importante destacar a distinção entre as operações de inteligência e as 

chamadas ações encobertas ou na expressão inglesa covert actions: 

Importante diferenciar operações de inteligência das “ações encobertas” 
(covert actions) comumente citadas nos manuais estadunidenses de 
Inteligência. Enquanto “operações de inteligência” são os processos, técnicas 
e setores voltados à busca do dado negado, as ações encobertas ou 
clandestinas são as atividades secretas desenvolvidas por um governo 
relacionadas a sua política externa com o objetivo de influenciar outro governo 
ou provocar determinados eventos políticos, militares, econômicos ou sociais 
em um outro país. Convém ficar claro que caracteriza esse tipo de operação o 
fato de serem conduzidas de maneira sigilosa e encoberta.109 

 De acordo com o Joint Chiefs of Staff, uma operação encoberta é planejada e 

executada para ocultar a identidade ou permitir a negação de sua existência pelo seu 

executor.110 O segredo nessas operações é fundamental para seu êxito: [...] seus 

resultados não devem aparecer ou ser conhecidos (ainda que bem sucedidos).111 

As operações de inteligência, como se viu, têm caráter complementar na 

produção de conhecimentos, sendo até dispensáveis quando supridas pelas demais 

fontes. 

As ações encobertas têm outros objetivos, como explica Brandão:  

Ações encobertas são aquelas realizadas no sentido de influenciar o 
comportamento político de outro Estado ou de sua sociedade ou 
organizações O principal objetivo destas operações é favorecer os interesses 
e os valores daqueles que patrocinam este tipo de operação. Estas ações 
podem envolver desde propagandas massivas, manipulação de aspectos 
econômicos, sociais e políticos, até mesmo o desencadeamento de ações 
paramilitares112 

                                            
nossa. (Uno dei principal manuali cinesi per l’addestramento alle tecniche di spionaggio recita che <non 
esistono muri che possano bloccare completamente il vento>). 
109 GONÇALVES, Joanisval Brito. Sed quis custodiet ipso custodes? op. cit., p. 182. 
110 JENSEN III, Carl J.; MCELREATH, David H.; GRAVES, Melissa. Introduction to intelligence 
studies. New York/E.U.A.: CRC Press, 2012, p. 187, tradução nossa (According to the Joint Chiefs of 
Staff, a cover operation is an operation that is planned and executed to conceal the identity of or permit 
plausible denial by the sponsor). 
111 Idem. Ibidem, p. 187, tradução nossa ([…] the result of the operation may not be apparent or 
acknowledged (even if the effort is successful). 
112 BRANDÃO, Priscila Carlos.  Serviços secretos e democracia no cone sul: premissas para uma 
convivência legítima, eficiente e profissional. Rio de Janeiro: Impetus, 2010. (SISD série inteligência, 
segurança e direito), p. 26. 
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Uma covert action é desencadeada, em regra, por segmentos militares 

profissionais altamente capacitados e treinados para atuar em qualquer cenário, seja 

nos respectivos territórios ou fora dele que envolvem ações estratégicas de governos. 

A contribuição da inteligência, embora fundamental, se dá somente no fornecimento 

de informações (conhecimento produzido) para fins de planejamento operacional. As 

ações contraterroristas, ou resgate de reféns em áreas hostis, pela sua dificuldade e 

sensibilidade, são exemplos de covert actions, para as quais se exige um alto grau de 

preparo das denominadas tropas especiais.  

 Com este tópico encerramos o capítulo cujo objetivo foi o de inserir o leitor 

não afeto ao tema para lhe possibilitar, após a leitura, uma visão dessa desconhecida 

área que é a inteligência, para entender suas peculiaridades que certamente servirão 

para reconhecer a importância de possuir um conjunto de fundamentos jurídicos 

próprios no estado democrático de direito brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

2. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A INTELIGÊNCIA DE ESTADO NO BRASIL 

Neste capítulo e no seguinte, com base em fontes de pesquisas doutrinárias 

e jurisprudenciais, discorreremos sobre os fundamentos jurídicos da atividade de 

inteligência de Estado no Brasil, seja pela análise da Constituição Federal de 1988 e 

pela legislação em vigor que é aplicável ao tema. Com o objetivo de subsidiar a 

importância desse conteúdo normativo são citadas, também, algumas leis 

estrangeiras com as quais foi possível uma comparação para verificar quais pontos 

servem como justificativa à necessidade da promoção de um aprimoramento 

legislativo da atividade de inteligência no Brasil. 

Como se trata de um conteúdo jurídico foram inseridos alguns conceitos 

doutrinários dentro do contexto principal da pesquisa que é a inteligência de Estado.  

 Um sistema jurídico é formado por normas para regrar a vida em sociedade. 

Pode ser uma Constituição, considerada a norma principal e sobre a qual se 

relacionam ou originam todas a demais, ou outras espécies de atos normativos. 

Francisco explica o sentido de norma quanto ao seu conteúdo e o modo pelo qual se 

derivam formando o ordenamento jurídico de um Estado: 

Na definição de Kelsen, “norma” é o sentido de um ato através do qual uma 
conduta é prescrita, permitida ou facultada (adjudicada à competência de 
alguém), de modo que se constitui num “dever-ser”, enquanto o “ser” é o ato 
de vontade de que ela constitui o sentido, embora nem sempre o “dever ser” 
corresponda ao “ser”. 
[...] 
Dentro dessa lógica, norma jurídica é gênero, de modo que o ato normativo 
positivo pode ser inicial, derivado, primário, e ainda secundário. Do amálgama 
ou pressuposto que constitui a norma hipotética fundamental para Kelsen, o 
texto constitucional, produzido pelo Constituinte Originário, é o parâmetro 
jurídico inicial dessa sistematização, dando fundamento aos demais atos 
normativos e estruturando o ordenamento jurídico. Do ato Constituinte inicial 
derivam outros atos normativos por ele previstos, nos limites (materiais, 
circunstanciais, formais e temporais, previstos de modo expresso ou implícito) 
pelos quais foram concebidos, desdobrando e complementando as normas 
gerais estabelecidas na ordem superior, sucessivamente. Assim, do ato 
constitucional originário extraem-se os atos derivados (o decorrente-estadual 
e o reformador), porém não como ato legislativo, mas como ato Constituinte, 
porque são produzidos por Poder com natureza Constituinte (embora 
limitada).113 

 É incontestável a importância para os estados democráticos de direito a 

existência de uma lei maior, seja escrita ou não, sobre a qual se baliza todo o 

ordenamento jurídico de um Estado. Ela estabelece um sistema de normas jurídicas 

                                            
113 FRANCISCO, José Carlos. Função regulamentar e regulamentos. Rio de Janeiro: Forense, 2009, 
p. 16-17. 
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que organiza a existência do Estado cria as Instituições, regula o exercício do poder 

político, especifica os direitos e garantias fundamentais das pessoas, além de outros 

dispositivos regulamentadores da vida em sociedade e, ainda, de acordo com os 

ensinamentos de Hesse: como requisito essencial da força normativa da Constituição 

que ela leve em conta não só os elementos sociais, políticos, e econômicos 

dominantes, mas também, principalmente, incorpore o estado espiritual (geistige 

Situation) de seu tempo.114 

As normas constitucionais podem ser divididas em três categorias: normas 

constitucionais de organização; normas constitucionais definidoras de direitos; e 

normas constitucionais programáticas. As normas definidoras de direitos, como o 

próprio nome sugere, indicam a categoria de direitos fundamentais das pessoas que 

é submetida à tutela estatal e presente na maioria das constituições dos estados 

democráticos de direito. As normas programáticas se inserem na ideia do Estado 

como responsável pela promoção do bem comum e são disposições indicadoras dos 

fins sociais a serem alcançados por meio de princípios ou programas de ação do 

Poder Público. Das categorias citadas, a que mais interessa a esta pesquisa é a que 

abrange, sob a perspectiva constitucional, a organização e estruturação dos poderes 

estatais e a criação de órgãos públicos com definição de suas atribuições, ou seja, 

fixa competências para a consecução dos objetivos que são a base de suas 

existências.115 Elas possuem um efeito constitutivo imediato das situações que 

enunciam.116 

A competência, à medida que permite a execução de uma atribuição também 

serve para limitar uma ação. Do conceito abaixo podemos extrair-lhe o alcance de seu 

conteúdo:  

Competência – entender-se-á o poder de ação e de atuação atribuído aos 
vários órgãos e agentes constitucionais com o fim de prosseguirem as tarefas 
de que são constitucional ou legalmente incumbidos. A competência envolve, 
por conseguinte, a atribuição de determinadas tarefas bem como os meios 
de ação (poderes) necessários para a sua prossecução. Além disso, a 
competência delimita o quadro jurídico de atuação de uma unidade 
organizatória relativamente a outra. Sob este prisma, estão assentadas as 
regras das competências legislativa, executiva e judicial, através da 
existência de órgãos do poder político aos quais são atribuídas as 

                                            
114 HESSE, Konrad. A Força normativa da constituição. Porto Alegre: SAFE, 1991, p. 20. 
115 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas – limites e 
possibilidades da Constituição brasileira. 9 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 90. 
116 Idem. Ibidem., p. 92. 
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competências destinadas à prossecução das tarefas de legislar, 
governar/administrar e julgar.117 

O artigo 21, III, da Constituição Federal de 1988, estabelece como sendo 

competência da União assegurar a defesa nacional, cujo conteúdo é abrangente e 

engloba, a partir dessa atribuição, várias ações possíveis para garantir a soberania do 

Estado brasileiro. Promover a defesa nacional implica uma conduta proativa do 

Estado, que não deve ser surpreendido por um potencial perigo à sociedade diante 

de sua inércia. É um dever de ação que o legislador constitucional previu ao atribuir 

competência a determinado ente estatal.  

Reale, ao analisar a estrutura das normas jurídicas referentes aos poderes do 

Estado, deixa claro essa ideia de poder dever: 

Na realidade as regras que dispõe sobre a organização dos poderes do 
Estado, as que estruturam órgãos e distribuem competências e atribuições, 
bem como as que disciplinam a identificação, modificação e aplicação de 
outras normas não se apresentam como juízos hipotéticos: o que as 
caracteriza é a obrigação objetiva de algo que deve ser feito, sem que o dever 
enunciado fique subordinado à ocorrência de um fato previsto, do qual 
possam ou não resultar determinadas consequências. Ora, não havendo a 
alternativa do cumprimento ou não da regra, não há que falar em 
hipoteticidade.118 

Da mesma forma, nas palavras de Pacheco verifica-se a incidência dessa 

linha de raciocínio para suporte da atividade de inteligência de estado: 

Vários órgãos estatais, como o presidente da República e as Forças 
Armadas, possuem competências constitucionais, com objetivos 
constitucionais que devem ser realizados (satisfatoriedade). Parte desses 
objetivos constitucionais não é realizável sem o método de trabalho da 
inteligência. Não é permitido a tais órgãos simplesmente abrir mão de suas 
“missões” constitucionais. Portanto, a inteligência justifica-se, ainda que não 
prevista expressamente na Constituição, como um poder implícito, ou seja, 
um meio sem o qual não é possível realizar, plenamente, a competência 
constitucional. A Constituição não atribuiria a tais órgãos suas competências 
constitucionais, se, implicitamente, não lhes tivesse também conferido os 
meios.119 

Canotilho nos ensina que as competências podem ser, basicamente, de duas 

espécies. Aquelas que têm fundamento na Constituição são as competências 

constitucionais. Outras, cujo fundamento está na lei, são as competências legais. E 

ao se referir à admissibilidade constitucional de competências implícitas explica: 

É admissível, porém, uma complementação de competências constitucionais 
através do manejo de instrumentos metódicos de interpretação (sobretudo de 

                                            
117 CALHAO, Antônio Ernani Pedroso. O princípio da eficiência na administração da justiça. 
Dissertação (mestrado), Direito Político e Econômico, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São 
Paulo: Mackenzie, 2005, p. 38. 
118 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 95. 
119 PACHECO, Denilson Feitoza. Inteligência, segurança e direito, op. cit., p. 92. 
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interpretação sistemática ou teleológica). Por esta via chegar-se-á a duas 
hipóteses de competências complementares implícitas: (1) competências 
implícitas complementares, enquadráveis no programa normativo-
constitucional de uma competência explícita e justificáveis porque não se 
trata tanto de alargar competências mas de aprofundar competências (ex.: 
quem tem competência para tomar uma decisão deve, em princípio, ter 
competência para a preparação e formação de decisão); (2) competências 
implícitas complementares, necessárias para preencher lacunas 
constitucionais patentes através da leitura sistemática e analógica dos 
preceitos constitucionais. (grifo nosso).120 

Nos autores citados acima, tanto Pacheco, mais voltado ao aspecto de 

inteligência de Estado, como Canotilho, que enfoca a teoria da Constituição, há uma 

convergência no sentido de que vem da própria Constituição o fundamento do poder 

de um órgão por ela criado para que possa exercer suas atribuições, as quais também 

são constitucionalmente definidas.  

Na hermenêutica constitucional há maior rigor na postura do intérprete, já que 

a Constituição se encontra no topo da ordem jurídica e sobre a qual se alinha toda a 

legislação infraconstitucional. Daí as peculiaridades decorrentes do próprio direito 

constitucional além da supremacia da Constituição, a utilização de normas abstratas, 

de princípios, a predominância dos direitos fundamentais, o exercício dos poderes e 

a regulamentação na esfera política.121  

A interpretação da norma é a operação de análise de seu conteúdo com o 

escopo de revelar seu significado e alcance para aplicá-lo ao caso concreto. Muita 

gente hoje fala que interpretação não revela, mas cria o significado a partir do texto 

(daí a diferença entre preceito e norma), tanto para constituição quanto para leis. Mas 

quando se trata de interpretar o conteúdo de um dispositivo constitucional surge um 

outro conceito não menos relevante, que é o de construção, conforme menciona 

Barroso, citando os ensinamentos de Cooley: 

Por sua natureza, uma Constituição contém predominantemente normas de 
princípio ou esquema, com grande caráter de abstração. Destina-se a Lei 
Maior a alcançar situações que não foram expressamente contempladas ou 
detalhadas no texto. Enquanto a interpretação, ensina Cooley, é a arte de 
encontrar o verdadeiro sentido de qualquer expressão, a construção significa 
tirar conclusões a respeito de matérias que estão fora e além das expressões 
contidas no texto e dos fatores nele considerados. São conclusões que se 
colhem no espírito, embora não na letra da norma. A interpretação é limitada 
à exploração do texto, ao passo que a construção vai além e pode recorrer a 
considerações extrínsecas.122  

                                            
120 CANOTILHO, Jose Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. 
Coimbra: Almedina, 2003, p. 549. 
121 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional, op. cit., p. 182. 
122 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma 
dogmática transformadora. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 103. 
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 Ao exame dos textos das Constituições históricas brasileiras (1824, 1891, 

1934,1937, 1946, 1967 e Emenda Constitucional 1/1969), verifica-se que nunca 

existiu algum dispositivo expresso que se referisse à inteligência de Estado. Numa 

interpretação abrangente que se buscasse alcançar a vontade do legislador 

constitucional em reconhecer a atividade de inteligência poderíamos citar um texto 

inserto na Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 

1934 que dizia: 

Art 9º - É facultado à União e aos Estados celebrar acordos para a melhor 
coordenação e desenvolvimento dos respectivos serviços, e, especialmente, 
para a uniformização de leis, regras ou práticas, arrecadação de impostos, 
prevenção e repressão da criminalidade e permuta de informações (grifo 
nosso) 

 Assim, a permuta de informações referentes à repressão à criminalidade 

envolveria uma produção de conhecimentos oriundos da inteligência criminal, como 

categoria conforme se falou no primeiro capítulo, mediante acordo entre Estados e a 

União, prática extremamente recomendável nos dias de hoje, ou seja, o 

compartilhamento de informações como estratégia de enfrentamento da criminalidade 

organizada. Outros dispositivos constitucionais poderiam ser apontados como 

indicativos de uma possível intenção do legislador constituinte de mencionar, ainda 

que indiretamente, uma referência reconhecendo o exercício da atividade de 

inteligência como função de Estado.   

A Constituição Federal brasileira em vigor, promulgada em 5 de outubro de 

1988, com seus 250 artigos, além do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

(ADCT) e as diversas Emendas que modificaram seu texto ao longo dessa existência, 

seguindo a linha de suas antecessoras, não contém nenhum dispositivo específico 

que se refira à atividade de inteligência.123  

                                            
123 Atualmente encontra-se em trâmite no Senado Federal a Proposta de Emenda à Constituição n° 67, 
de 2012, de autoria do Senador Fernando Collor e outros, com a seguinte Ementa: Insere o Capítulo 
IV ao Título V da Constituição Federal referente à atividade de inteligência e seus mecanismos de 
controle; dispõe que a atividade de inteligência, que tem como fundamentos a preservação da 
soberania nacional, a defesa do Estado Democrático de Direito e da dignidade da pessoa humana, 
será exercida, por um sistema que integre os órgãos da Administração Pública direta e indireta dos 
entes federados; estabelece que a lei regulará a atividade de inteligência e suas funções, bem como a 
organização e funcionamento do Sistema Brasileiro de Inteligência e seus mecanismos de controle 
interno e externo; define os órgãos que comporão o Sistema Brasileiro de Inteligência; estabelece que 
o controle e a fiscalização externos da atividade de inteligência serão exercidos pelo Poder Legislativo, 
com o auxílio do Conselho Nacional de Controle da Atividade de Inteligência; define a composição do 
Conselho Nacional de Controle da Atividade de Inteligência; dispõe sobre o mandato dos Conselheiros; 
estabelece que a lei disporá sobre as atribuições e prerrogativas dos Conselheiros, estrutura e 
funcionamento do Conselho, bem como de sua organização, dotação orçamentária própria e pessoal. 
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No entanto, é possível extrair do texto constitucional pela aplicação de alguns 

de seus princípios que se relacionam com a atividade de inteligência de Estado, 

conforme interpretação doutrinária, os fundamentos de suporte ao seu exercício pelas 

Instituições cuja organização, atribuições e competências se encontram previstas no 

texto constitucional. 

Da mesma forma e como precioso subsídio a esse tema é a chamada teoria 

dos poderes implícitos, recepcionada pela doutrina pátria e perfeitamente aplicável 

aos propósitos desta pesquisa, que é a fundamentação jurídica da atividade de 

inteligência de Estado no Brasil.  

Obviamente, dentro de tudo que foi falado sobre a atividade de inteligência, 

não resta dúvida que esse importante instrumento do Estado pode e deve auxiliar a 

plena realização das finalidades constitucionais afetas ao Poder Executivo. A 

produção de conhecimentos de inteligência de Estado, tanto no aspecto preventivo 

visando a antever e neutralizar a potencial ameaça, como repressivo, se esta já estiver 

instalada no território brasileiro é uma ferramenta valiosa para orientar a tomada de 

decisão nessa esfera do poder. 

Seja pelo método da interpretação ou pelo da construção, é possível concluir 

que o legislador constituinte, ao criar as instituições e atribuir-lhes competências, 

também lhe concedeu uma parcela de poder, ainda que implicitamente, para a 

execução dessas finalidades. Não se trata, por certo, de um poder sem limites, mas 

esse espaço de ação do ente estatal deve estar inserido na estrutura jurídico 

normativa do respectivo Estado.  

 

2.1. Princípios constitucionais da inteligência de Estado 

O tema referente aos princípios constitucionais possui uma vasta doutrina 

internacional e nacional, sendo muito explorado no meio jurídico acadêmico com 

inúmeros trabalhos elaborados. Desta forma não se pretende aqui sobrepor mais uma 

linha de discussão e abordagem não obstante sua importância no Estado democrático 

de direito brasileiro. Tampouco temos a pretensão de enveredar pelas considerações 

                                            
O relator desta matéria na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), Senador Ricardo 
Ferraço emitiu parecer favorável com acréscimos de três emendas e o texto se encontra na pauta da 
Comissão para votação. Disponível em: < http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-
/materia/109900>. Acesso em 11 set 2017. 



75 

 

de natureza ética, moral, filosófica, histórica e política, cujas reflexões são necessárias 

ao aprofundamento da questão. 

O que se pretende aqui é apenas extrair desse vasto conteúdo alguns pontos 

que julgamos relevantes à formação da fundamentação teórica pretendida ao objeto 

da pesquisa que são os fundamentos jurídicos da inteligência de Estado no Brasil. 

Daí porque, antes de procedermos à análise da legislação brasileira que 

fundamenta a atividade de inteligência de Estado, entendemos necessário recorrer, 

primeiramente, ao exame do texto constitucional, por meio de seus princípios e regras, 

cuja interpretação possa ser aplicada ao objeto de estudo. 

Normas de primeiro grau são o conjunto formado pelos princípios e pelas 

regras. Elas não significam textos, tampouco o conjunto deles, mas significam os 

sentidos que são construídos a partir de uma interpretação sistemática de seus 

respectivos conteúdos normativos.124 Daí a importância da ciência jurídica que não é 

mera reveladora do significado das palavras dos textos: 

De um lado, a compreensão do significado como o conteúdo conceptual de 
um texto pressupõe a existência de um significado intrínseco que independa 
do uso ou da interpretação. Isso, porém, não ocorre, pois o significado não é 
algo incorporado ao conteúdo das palavras, mas algo que depende 
precisamente de seu uso e interpretação, como comprovam as modificações 
de sentidos dos termos no tempo e no espaço e as controvérsias doutrinárias 
a respeito de qual o sentido mais adequado que se deve atribuir a um texto 
legal.125 

 Existe uma discussão na doutrina sobre a distinção entre princípios e regras 

com vários critérios adotados para se tentar explicar o alcance dessas espécies 

normativas. Saber como distinguir, no âmbito do superconceito norma, entre regras e 

princípios, é uma tarefa particularmente complexa (grifo no original).126  

 Canotilho aponta alguns critérios diferenciadores que nos auxiliam a entender 

o alcance de seus objetos: 

a) Grau de abstração: os princípios são normas com um grau de abstração 
relativamente elevado; de modo diverso, as regras possuem uma abstração 
relativamente reduzida. 
b) Grau de determinabilidade na aplicação do caso concreto: os princípios, 
por serem vagos e indeterminados, carecem de mediações concretizadoras 
(do legislador, do juiz), enquanto as regras são susceptíveis de aplicação 
directa. 

                                            
124 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 17. ed. 
rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 50. 
125 Idem. Ibidem, p. 51. 
126 CANOTILHO, Jose Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição, op. cit., p. 
1160. 
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c) Carácter de fundamentalidade no sistema das fontes de direito: os 
princípios são normas de natureza estruturante ou com um papel fundamental 
no ordenamento jurídico devido à sua posição hierárquica no sistema das 
fontes (ex.: princípios constitucionais) ou à sua importância estruturante 
dentro do sistema jurídico (ex.: princípio do Estado de Direito). 
d) <Proximidade> da ideia de direito: os princípios são <standards> 
juridicamente vinculantes radicados nas exigências de <justiça> (Dworkin) ou 
na <ideia de direito> (Larenz); as regras podem ser normas vinculativas com 
um conteúdo meramente funcional. 
f) Natureza normogenética: os princípios são fundamento de regras, isto é, 
são normas que estão na base ou constituem a ratio de regras jurídicas, 
desempenhando, por isso, uma função normogenética fundamentante. (grifos 
no original)127 

Muito embora tal assunto seja de relevante valor jurídico interessa-nos aqui 

ratificar a assertiva que entre princípios e regras não se pode afirmar que uns são 

mais importantes que outros ou vice-versa. Cada espécie normativa tem finalidades 

para as quais foram inseridas no ordenamento jurídico.128 Assim, como referencial 

teórico desta pesquisa no que se refere à conceituação de princípios e regras, 

adotaremos as conclusões de Canotilho: 

Os princípios interessar-nos-ão, aqui, sobretudo na sua qualidade de 
verdadeiras normas, qualitativamente distintas das outras categorias de 
normas, ou seja, das regras jurídicas. As diferenças qualitativas traduzir-se-
ão, fundamentalmente, nos seguintes aspectos. Os princípios são normas 
jurídicas impositivas de uma optimização, compatíveis com vários graus de 
concretização, consoante os condicionamentos fácticos e jurídicos; as regras 
são normas que prescrevem imperativamente uma exigência (impõe, 
permitem ou proíbem) que é ou não é  cumprida (nos termos de Dworkin: 
applicable in all-or-nothing fashion); a convivência dos princípios é conflitual 
(Zagrebelsky), a convivência de regras é antinómica; os princípios coexistem, 
as regras antinómicas excluem-se. Consequentemente, os princípios, ao 
constituírem exigências de optimização, permitem o balanceamento de 
valores e interesses (não obedecem, como regras, à <lógica do tudo ou 
nada>), consoante o seu peso e a ponderação de outros princípios 
eventualmente conflitantes; as regras não deixam espaço para qualquer outra 
solução, pois se uma regra vale (tem validade) deve cumprir-se na exacta 
medida das suas prescrições, nem mais nem menos (grifos no original).129 

 Um outro aspecto relevante diz respeito à força normativa dos princípios e a 

eventual ocorrência de colisão quanto ao seu conteúdo quando dois deles, em tese, 

se aplicariam a determinado caso concreto, ou seja, significa refletir se seriam normas 

                                            
127 CANOTILHO, Jose Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição, op. cit., p. 
1160. 
128 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, op. cit. 
p. 148. 
129 CANOTILHO, Jose Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição, op. cit., p. 
1161. 
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carecedoras de ponderação130, cuja incidência acarretaria a eliminação de um deles 

que se mostrou colidente.  

O critério de distinção entre regras e princípios, baseado no conceito restrito 
de ponderação, conduz a um outro critério – o “modo de colisão”: quando 
duas regras entram em colisão, ou se abre uma exceção que afasta o conflito, 
ou uma das duas regras deve ser declarada inválida, ao passo que quando 
dois princípios entram em conflito, ambos mantêm a sua validade, 
estabelecendo-se, porém, uma espécie de hierarquia móvel e concreta entre 
eles.131 

 Assim, podemos concluir que não existem princípios que possam ser 

considerados absolutos, mas de incidência relativa dependendo da sua aplicação a 

uma situação concreta. O aparente estado de tensão entre eles desapareceria diante 

da necessidade de se aceitar que os princípios não obedecem, em caso de conflito, a 

uma <lógica do tudo ou nada>, antes podem ser objeto de ponderação e concordância 

prática, consoante o seu <peso> e as circunstâncias de cada caso.132 

 A aplicação desses conceitos ao desenvolvimento da atividade de inteligência 

tem uma grande importância, pois não raras vezes o seu exercício pode indicar um 

aparente conflito de princípios inseridos na Constituição, como, por exemplo, suscitar 

a privacidade de uma pessoa em cotejo com o interesse coletivo pela segurança em 

face de uma efetiva ameaça, diante da qual o Estado terá que agir visando à proteção 

de todos. Daí, em termos valorativos, o interesse maior será o da coletividade que 

deve prevalecer sobre o individual. 

Pacheco, com muita propriedade, aponta quatros princípios constitucionais os 

quais não só respaldam a existência da atividade de inteligência como também 

servem como parâmetros limitadores: princípio da igualdade, da proporcionalidade, 

da eficiência e do devido processo legal.133  

Entendemos que essa visão interpretativa sobre a incidência do conteúdo dos 

princípios citados, diante da inexistência de um dispositivo constitucional explícito 

sobre o qual se pudesse respaldar a inteligência de Estado, sem dúvida, merece uma 

abordagem maior seguindo a mesma linha de construção feita pelo autor. 

                                            
130 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, op. cit., 
p. 149. 
131 Idem. Ibidem, p. 150. 
132 CANOTILHO, Jose Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição, op. cit., p. 
1182. 
133 PACHECO, Denilson Feitoza. Inteligência, segurança e direito: políticas e operações de 
inteligência, op. cit., p. 91. 
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2.1.1. Princípio da igualdade 

A ideia da igualdade é um tema muito discutido no direito desde sua evolução 

da antiguidade na Grécia e Roma, por exemplo, mas é importante destacar que foi na 

Revolução Francesa que se formaliza a ideia jurídica de igualdade134  conforme artigo 

1º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1989: Os homens nascem 

e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade 

comum. 

Há uma distinção entre igualdade material e formal. A primeira, cujo alcance 

é muito mais difícil, diz respeito a uma igualdade real que significaria um tratamento 

uniforme dos homens perante todos os bens da vida e sua efetivação teria como 

obstáculos a constituição física diferente, a estrutura psicológica peculiar de cada um, 

as estruturas sociais e políticas que ensejam a existência de diferenças. Esse 

conteúdo material pode ser extraído dos dispositivos das Constituições modernas que, 

quando preveem, por exemplo, acesso de todos à educação, saúde, lazer, etc. A 

igualdade formal, de mais fácil compreensão e aplicação significa, em termos gerais, 

uma igualdade perante a lei não admitindo tratamento desigual aos iguais.135  

Com efeito, o princípio da igualdade, dada sua reconhecida importância, vem 

expresso nas Constituições das democracias ocidentais. O mesmo se vê na 

Constituição Federal pátria de 1988, na qual está expresso no artigo 5º caput:  todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza [...]. 

 Nesse aspecto, o preceito constitucional não pretendeu nivelar todos os 

cidadãos, mas indica que uma lei não pode ser editada com inobservância à isonomia. 

Significa uma exigência de igualdade formal, contentando-se com a proibição do 

arbítrio e da criação de privilégios, quer na elaboração ou na aplicação da lei.136 

Para a existência legal da diferenciação é necessária uma justificativa 

razoável conforme critérios genericamente aceitos para adoção de tal medida e ainda 

uma razoável relação de proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade 

perseguida, sempre em conformidade com os direitos e garantias constitucionalmente 

protegidos.137 

                                            
134 SILVA, Fernanda Duarte Lopes Lucas da. Princípio constitucional da igualdade. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 33. 
135 Idem. Ibidem, p. 36-37. 
136 Idem. Ibidem, p 71. 
137 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 36. 
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 Mello, ao discorrer sobre o conteúdo jurídico do princípio da igualdade, parte 

da assertiva de Aristóteles que afirma que igualdade é tratar igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais e esclarece quais seriam as situações em cuja 

discriminação poderia ser aplicada sem agravo à isonomia.138 

[...] qualquer elemento residente nas coisas, pessoas ou situações, pode ser 
escolhido pela lei como fator discriminatório, donde se segue que, de regra, 
não é no traço de diferenciação escolhido que se deve buscar algum 
desacato ao princípio isonômico. 
[...] as discriminações são recebidas como compatíveis com a cláusula 
igualitária apenas e tão-somente quando existe um vínculo de correlação 
lógica entre a peculiaridade diferencial acolhida por residente no objeto, e a 
desigualdade de tratamento em função dela conferida, desde que tal 
correlação não seja incompatível com interesses prestigiados na Constituição 
(grifo no original).139 

 O que a lei veda são as discriminações injustificadas, ou seja, que não tem 

pertinência lógica e razoável com o objeto pretendido da igualdade. Diante de uma 

situação concreta deve ser verificado em primeiro lugar qual é o objeto adotado como 

discriminatório, bem como encontrar sua justificativa racional e lógica que acarretará 

o tratamento jurídico diferenciado. Finalmente, impende analisar se a correlação ou 

fundamento racional abstratamente existente é, in concreto, afinado com os valores 

prestigiados no sistema normativo constitucional.140  

É possível haver um tratamento diferenciado amparado pelos preceitos 

constitucionais nas condições mencionadas de critério, proporcionalidade e finalidade: 

o controlo metódico da desigualdade de tratamento terá de testar: (1) a 
legitimidade do fim do tratamento desigualitário; (2) a adequação e 
necessidade deste tratamento para a prossecução do fim; (3) a 
proporcionalidade do tratamento desigual aos fins obtidos (ou a obter).141 

Um exemplo que permite a compreensão desse tratamento diferenciado com 

fundamento constitucional é a sua aplicação ao provimento de cargos e funções 

públicas. A Constituição Federal de 1988 consagrou o concurso público como meio 

constitucional de que se vale a Administração Pública (direta e indireta) para garantir 

o acesso das pessoas aos cargos, empregos e funções públicas, preservando-se a 

indisponibilidade do interesse público, a isonomia, a moralidade e a eficiência dos 

serviços públicos.  

O princípio da igualdade é um dos princípios mais importantes em matéria de 

                                            
138 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2012, p. 10. 
139 Idem. Ibidem, p. 17. 
140 Idem. Ibidem, p. 21. 
141 CANOTILHO, Jose Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição, op. cit. p., 
1298. 
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concurso público. Com ele está assegurada a todos os candidatos a isonomia de 

tratamento, conforme se depreende pela clareza texto constitucional no § 1º do artigo 

37: os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 

preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma 

da lei. Significa estabelecer regras para que todos possam concorrer ao cargo público 

em igualdade de condições e propiciar que o concorrente mais bem preparado 

consiga êxito em conquistar uma das vagas. 

Não obstante tal princípio, é possível à Administração Pública fixar 

determinados critérios de acesso, desde que a natureza do cargo assim o exija, 

conforme § 3º do artigo 39, da Constituição Federal de 1988: [...] podendo a lei 

estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. 

É a relativização da ideia de uma igualdade material por se reconhecer a pertinência 

de se admitirem diferenças a determinados cargos, empregos ou funções públicas: 

percebe-se, pois, que a igualdade não determina um tratamento necessariamente 

idêntico quando há elementos diferenciadores essenciais que viriam a autorizar uma 

suposta discriminação.142 

O exemplo acima pode ser aplicado, por exemplo, à seleção de candidatos à 

carreira de oficial de inteligência, cujo acesso no Brasil se dá por meio de concurso 

público e em cujos requisitos para ingresso certamente estará a idoneidade aferida 

pela pesquisa na vida social pregressa do pretenso candidato, que se justifica 

plenamente pela natureza das funções exercidas, não havendo nenhuma afronta ao 

princípio constitucional da igualdade. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio de Pacheco, concluímos que é inegável 

a incidência do princípio da igualdade sob outro aspecto, ou seja, que ele também se 

justifica em face de fatos ou mesmo situações desiguais.  Essa desigualdade pode 

estar na posição do decisor a que se destina (chefe de estado e chefe de governo) ou 

no fato ou situação em si mesmos (defesa nacional, terrorismo, etc.).143 Não constitui 

violação ao princípio da igualdade suprimir o acesso ao cidadão comum ao conteúdo 

de um conhecimento produzido pela inteligência de Estado que se destina 

exclusivamente ao Presidente da República porque só este possui o poder de decisão 

                                            
142 SILVA, Fernanda Duarte Lopes Lucas da. Princípio constitucional da igualdade, op. cit., p. 80. 
143 PACHECO, Denilson Feitoza. Direito processual penal: teoria, crítica e práxis. 8. ed. rev., ampl. e 
atual. Rio de Janeiro: Impetus, 2011, p. 1035. 
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sobre determinadas questões de interesse nacional.  

Assim sendo, reconhecidas as peculiaridades da atividade de inteligência de 

Estado, não podemos considerar uma afronta ao princípio da igualdade o seu 

tratamento diferenciado e necessário, perante outras funções estatais uma vez que 

essa descriminação se justifica plenamente pela legitimidade, adequação e 

proporcionalidade de seus fins.  

 

2.1.2. Princípio da proporcionalidade  

O princípio da proporcionalidade não se encontra expresso no texto 

constitucional, mas é um importante instrumento de proteção dos direitos e garantias 

fundamentais e do interesse público e se destina ao controle da discricionariedade 

dos atos do Poder Público para verificar se a aplicação da norma atendeu aos fins 

constitucionais. 

 De Laurentiis, ao discorrer sobre as características da proporcionalidade, 

afirma: ela é vista como uma técnica de controle entre outras, que tem sentido e 

finalidade específicos: controlar e conter atos estatais que interferem excessivamente 

na proteção constitucional de direitos fundamentais.144 

 O núcleo do princípio da proporcionalidade é o controle do excesso com a 

avaliação da relação meio e fim de uma intervenção estatal realizada: isso não quer 

dizer que toda intervenção no conteúdo protegido seja automaticamente 

inconstitucional, mas, sim, que, verificada a existência de uma restrição, impõe-se ao 

Estado o dever de justificar esse exercício de poder.145 

A proporcionalidade seria um macroconceito com seus elementos parciais ou 

subprincípios: a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido 

estrito.146 Pacheco, ao discorrer sobre a aplicação do princípio da proporcionalidade 

na inteligência de Estado, mostra a incidência dos subprincípios num raciocínio lógico 

que serve de parâmetro aos profissionais que operam essa atividade: 

                                            
144 LAURENTIIS, Lucas Catib De. A proporcionalidade no direito constitucional: origem, modelos e 
reconstrução dogmática. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 178 – 179. 
145 Idem, ibidem., p. 178 – 179. 
146 SILVA, Ana Paula Caldin da. Aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade 
na jurisprudência tributária brasileira. 102 f. Dissertação (mestrado), Direito Político e Econômico, 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo: 2010, p. 11. 
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A inteligência deve ser um método proporcional: apto a alcançar o fim a que 
se destina (subprincípio da adequação), não deve haver outro método que 
também atinja o fim com menos intervenção em direitos fundamentais 
(subprincípio da necessidade) e as razões que sustentam seu uso para a 
realização dos fins que pretenda, inclusive no caso concreto, devem superar 
as razões para não afetar negativamente direitos fundamentais, ou seja, deve 
ser utilizada por algo significativamente importante (subprincípio da 
proporcionalidade em sentido estrito).147 

A adequação implica na existência de um fim constitucionalmente legítimo 

bem como a idoneidade do meio que será utilizado para que possa ser alcançado. O 

subprincípio da necessidade significa uma avaliação necessária sobre o caminho a 

ser escolhido sempre tendo como objetivo a menor interferência possível nos direitos 

e garantias fundamentais. Na produção de um conhecimento de inteligência deve-se 

optar pela forma menos interventiva possível. O subprincípio da proporcionalidade 

strictu sensu indica que deve haver uma relação entre a intervenção do direito 

fundamental que se pratica e a importância do fim almejado de tal forma que essa 

intervenção se justifique. 

E referente à aplicação do princípio da proporcionalidade com seus elementos 

ou subprincípios, vale a pena mencionar a observação de Silva: 

Portanto, conclui-se que na aplicação do princípio da proporcionalidade em 
face de conflito entre dois bens constitucionais, deve-se descartar tanto as 
medidas que ofendam o princípio da adequação (inaptas e inadequadas) 
quanto aquelas que ofendam a necessidade (desnecessárias), para, por fim, 
avaliar a conformidade da medida com as exigências da proporcionalidade 
em sentido estrito. 
A aplicação do princípio da proporcionalidade, contudo, nem sempre implica  
na análise de todos os seus três subprincípios, tendo em vista que os mesmos  
relacionam-se de forma subsidiária entre si. Dessa forma, a apreciação da 
necessidade só é exigível se o caso já não tiver sido resolvido com a análise 
da adequação, enquanto que o exame da proporcionalidade em sentido 
estrito só é imprescindível se o problema já não tiver sido solucionado com a 
análise da adequação e da necessidade.148 

A aplicação da proporcionalidade nos permite avaliar a incidência dos 

elementos intrínsecos que motivaram a intervenção estatal solucionando os conflitos 

decorrentes das colisões normativas, conforme explica de maneira clara Laurentiis: 

A consequência da universalização da proporcionalidade é a expansão de 
seu conteúdo e objetivos. Com a finalidade de harmonizar princípios e valores 
em colisão, a prova incorpora os conteúdos dos direitos e, no limite toda a 
função de criação, desenvolvimento e aplicação do Direito passa a se resumir 
na aferição da proporcionalidade de colisões normativas. Como o sistema 
jurídico é uma criação intelectual, ou racional, o resultado da expansão do 

                                            
147 PACHECO, Denilson Feitoza. Inteligência, segurança e direito: políticas e operações de 
inteligência, op. cit., p. 92. 
148 SILVA, Ana Paula Caldin da. Aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade 
na jurisprudência tributária brasileira, op. cit., p. 16. 
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conceito e da utilização da prova aos confins mais distantes do sistema 
jurídico está na exigência de que a proporcionalidade concentre todas as 
pretensões de racionalidade argumentativa e decisória que pairam no 
imaginário jurídico.  
Racional e analítica, a prova tem que ser estruturada, analisada e dissecada 
em mínimos detalhes. Determinar os fins e os meios incidentes, saber como 
e de que forma essas grandezas se relacionam, indicar se meios alternativos, 
com a mesma ou maior eficiência, estavam à disposição do legislador, aferir, 
enfim, se entre meio e fim há uma relação de proporcionalidade, seriam, 
nesse sentido, passos distintos, mas escalonados de uma estrutura fixa e 
invariável, voltada a otimizar a racionalidade do processo decisório. Ser 
proporcional é nesse sentido, é ser racional.149 

A ideia de proporcionalidade está associada à razoabilidade, que formam 

importantes parâmetros para se avaliar atuação do administrador público. A 

razoabilidade nada mais é do que o sopesamento entre a maneira pela qual foi 

praticado o ato administrativo e o resultado finalístico alcançado, um vez que existe 

uma margem de atuação que é a discricionariedade administrativa. A mesma linha de 

raciocínio deve ser aplicada à inteligência de Estado.  

 

2.1.3. Princípio da eficiência 

O princípio da eficiência foi acrescido ao caput do artigo 37 da Constituição 

Federal, por força da Emenda Constitucional nº 19/1998 e, juntamente a outros 

princípios, serve como fundamento e parâmetro na atuação dos administradores 

públicos nos níveis municipal, estadual e federal. 

No exercício das funções públicas nessas três esferas de poder, a eficiência 

se relaciona com a forma de gestão do agente público que, munido de atribuições e 

competências, deve fazê-lo sempre com imparcialidade, transparência, ética, zelo, 

evitando a burocracia e sempre buscando a melhor qualidade final para seu produto 

de modo a garantir que os recursos públicos sejam adequadamente aplicados, sem 

desperdícios ou prejuízos. É o uso adequado e racional dos meios de que dispõe para 

a satisfação do bem comum que é seu mister como administrador de recursos 

públicos. Significa que: [...] a eficiência administrativa situa-se na congruência do 

planejamento, execução e avaliação de resultado em qualquer atividade pública, sem 

                                            
149 LAURENTIIS, Lucas Catib De. A proporcionalidade no direito constitucional: origem, modelos 
e reconstrução dogmática, op. cit., p. 185 – 186. 
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afastar o administrador do regramento jurídico, inclusive quando atua pela via da 

discricionariedade.150 

A ideia de eficiência como uso racional de recursos, embora seja uma 

novidade em termos de serviço público com sua previsão constitucional relativamente 

recente, o mesmo não acontece na iniciativa privada (normas151 ISO152) de onde o 

conceito e sua instrumentalização como ferramenta de gestão marcam suas origens: 

Enquanto os quatro primeiros princípios constantes do caput do artigo 37 da 
Constituição (Legalidade, Impessoalidade, Moralidade e Publicidade) 
derivaram da evolução dos sistemas administrativos, o princípio da Eficiência 
foi fruto da migração de conceitos utilizados pela Administração Privada, em 
especial das normas ISO, como consequência natural, calcada na imperiosa 
necessidade de enxugamento da máquina pública e adequação de sua 
responsabilidade como pessoa jurídica diante das imperfeições decorrentes 
de sua atividade.153 

Da mesma forma que na iniciativa privada a eficiência na administração 

pública significa obter resultados aceitáveis em termos de prestação de serviço e 

mesmo que não tenha sido possível alcançar o melhor, o importante é ficar 

demonstrado que os recursos disponíveis foram bem utilizados. Aliás, tal fenômeno é 

bastante comum na administração pública brasileira em face da carência de recursos 

que é regra na maioria dos setores (educação, segurança, saúde, saneamento básico, 

etc.). 

Na inteligência sua aplicação tem a mesma finalidade, ou seja, visando a 

alcançar seus objetivos devem ser empenhados os recursos necessários, mas com 

parcimônia e evitar o desperdício na escolha de caminhos mais longos, onerosos e 

desnecessários sem os quais o resultado teria sido o mesmo. A expressão recurso 

tem um sentido tanto material quanto de pessoal. 

                                            
150 CALHAO, Antônio Ernani Pedroso. O princípio da eficiência na administração da justiça, op. cit., 
p.  130. 
151 ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Normalização. Norma é o documento 
estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido, que fornece regras, diretrizes 
ou características mínimas para atividades ou para seus resultados, visando à obtenção de um grau 
ótimo de ordenação em um dado contexto. Disponível em: < http://www.abnt.org.br/normalizacao/o-
que-e/o-que-e > Acesso em 05 out. 2017. 
152 ISO é a sigla de International Organization for Standardization, ou Organização Internacional para 
Padronização, em português. A ISO é uma entidade de padronização e normatização, e foi criada em 
Genebra, na Suiça, em 1947. Disponível em < https://www.significados.com.br/iso/ >. Acesso em 05 
out. 2017. 
153NETO, Pascoal Muzeli. O princípio constitucional da eficiência da administração pública e a 
responsabilidade civil do Estado. Dissertação (mestrado) Direito, Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, São Paulo, 2000, p. 37 – 38. 
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Exemplificando, se determinado fim que é a produção do conhecimento 

necessário, puder ser realizado com qualidade e sem a necessidade de se recorrer a 

uma operação de inteligência, que envolve muito mais recursos tanto humanos como 

logísticos, o responsável pelo órgão deve optar pelo caminho mais simples em 

observância ao princípio da eficiência. Contudo, essa avaliação precisa ser feita com 

bastante critério, ou seja, não é impedi-lo de gastar, mas obrigá-lo a gastar bem. 

A incidência do segredo, como uma peculiaridade muito específica e 

necessária na inteligência, não pode ser adotada como pretexto para que não haja a 

verificação da eficiência que lhe é exigível como qualquer órgão público que tem a 

obrigação de prestar contas de suas atividades. Entretanto, o que a diferencia é a 

forma pela qual é feita essa aferição, cujo tema é objeto de exposição neste trabalho 

ao se tratar do controle da atividade de inteligência. 

 

2.1.4. Princípio da devido processo legal 

O princípio do devido processo legal, sem dúvida, é mais uma garantia 

constitucional à proteção aos direitos humanos e às liberdades públicas e sua 

importância pode ser percebida pela inclusão, ainda que de maneira implícita, na 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Organização das 

Nações Unidas em 1º de dezembro de 1948: 

Artigo VIII Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais 
competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos 
fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei. [...] 
Artigo X Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e 
pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para 
decidir sobre seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação 
criminal contra ele. 

É um verdadeiro escudo que protege o ser humano contra abusos que 

possam ocorrer por parte do Estado e seus agentes, principalmente nas ações 

interventivas ainda que possuam respaldo legal e se justifiquem num caso concreto. 

Como explica Castro ao reconhecer a importância desse princípio num estado 

democrático de direito: 

Transformou-se assim, num verdadeiro requisito da organização democrática 
contemporânea, que passou a exigir nas relações entre Estado e os 
indivíduos um mecanismo de contenção dos abusos de autoridade, capaz de 
operar como uma espécie de compensação para a sociedade em face do 
natural predomínio do Poder Público no Estado intervencionista da 
atualidade. Busca-se conferir aos processos e procedimentos em que 
contracenam as competências estatais, de um lado, e interesses individuais 
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ou meta individuais, de outro lado, uma relação de “equipotência” que elimine 
(ou muito diminua) os desequilíbrios entre o poder público e o privado, de 
maneira a democratizar a atuação do Estado.154 

O princípio do devido processo legal, na acepção que lhe e atribuída por 

Pacheco com a qual concordamos, implica numa noção de controle da atividade de 

inteligência. Significa que determinado procedimento adotado por algum órgão de 

inteligência estatal submetido a uma auditoria externa, não obstante sua característica 

de sigilo, foi praticado de acordo com os princípios constitucionais que regem a ação 

dos gestores públicos. É possível ser “controlável” ou “transparente” mesmo com 

matérias secretas, pois a publicidade pode ser restrita (publicidade não significa que 

a mídia e a sociedade tenham que saber, mas que o ato não é da esfera íntima do 

agente público) (grifos no original).155 

A ênfase da aplicação do princípio do devido processo legal na atividade de 

inteligência está na avaliação quanto à escolha dos procedimentos adotados para se 

alcançarem os resultados estabelecidos. Silveira, fazendo referência ao direito 

americano, fala em devido processo legal procedimental, cujo entendimento, segundo 

este autor, é de fácil compreensão: 

O devido processo legal procedimental refere-se à maneira pela qual a lei, o 
regulamento, o ato administrativo, ou a ordem judicial, são executados. 
Verifica-se, apenas, se o procedimento empregado por aqueles que estão 
incumbidos da aplicação da lei, ou regulamento, viola o devido processo 
legal, sem se cogitar da substância do ato. Em outras palavras, refere-se a 
um conjunto de procedimentos (como informar alguém do crime de que está 
sendo acusado, ou seu direito de consultar advogado), que devem ser 
aplicados sempre que de alguém for retirada alguma liberdade básica.156 

Os fundamentos constitucionais mencionados por meio desses princípios que, 

ao nosso ver, se aplicam à inteligência de Estado, formam um importante conjunto de 

recursos legais que podem ser aplicados para respaldo dessa atividade e 

principalmente de seus profissionais.  

Por outro lado, como sua incidência decorre de uma interpretação de seus 

conteúdos com as adaptações à atividade de inteligência, certamente, podem suscitar 

posições contrárias na doutrina com questionamentos quanto ao alcance que lhes foi 

dado, o que é razoável e aceitável na hermenêutica jurídica.  

                                            
154 CASTRO, Carlos Roberto de Siqueira. Devido processo legal e a razoabilidade das leis na nova 
Constituição do Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 373. 
155 PACHECO, Denilson Feitoza. Inteligência, segurança e direito: políticas e operações de 
inteligência, op. cit., p. 93. 
156 SILVEIRA, Paulo Fernando. Devido processo legal. Due processof law. 2 ed. Belo Horizonte: Del 
Rey, 1997, p. 82. 
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2.2.  A teoria dos poderes implícitos aplicada à inteligência de Estado  

Poderes implícitos é a mesma coisa que poderes não expressos, que são 

necessários ao exercício de uma competência. A discussão desse tema decorre do 

constitucionalismo moderno, uma vez que tal abordagem não se coaduna com as 

regras do Estado Absoluto onde o poder do soberano não obedecia a regras 

limitadoras precisas, prevalecendo a vontade deste. Daí a diferença entre poder 

absoluto e competência. O primeiro tem sua força na vontade da autoridade e seu 

controle é precário. Em sentido oposto, a competência decorre da vontade 

institucional com limites de ordem formal, material e passível de controles político e 

jurisdicional.157 

A teoria dos poderes implícitos (implied powers) nasce a partir da força dos 

dispositivos constitucionais, como explica Duarte:  

A constituição como estatuto jurídico do político passa a prever, de modo 
vinculativo, as competências dos órgãos de poder, e bem assim as formas e 
processos de exercício do poder. A teoria dos poderes implícitos nasce neste 
enquadramento histórico-constitucional, como resposta do próprio sistema 
instituído e ditada por razões de sentido aparentemente contraditório: de um 
lado, o princípio da legalidade da competência e, do outro lado, a 
necessidade de assegurar aos órgãos do poder uma realização eficaz e 
racional das suas atribuições.158 

A citada autora, ao discorrer sobre o princípio da legalidade da competência, 

conclui que não há incompatibilidade com a teoria dos poderes implícitos: 

[...] a noção de competência pressupõe a limitação dos poderes. A 
concretização dos fins, ainda que de definição relativamente genérica, não 
legitima uma expansão arbitrária, ou ditada por razões de pura oportunidade 
política, da competência de actuação do órgão ou entidade pública. Por outro 
lado, a limitação dos poderes do Estado não deriva apenas deste princípio da 
legalidade da competência, dado que atribuições e competências dos entes 
públicos, e em especial do Estado, se definem num espaço de actuação 
potencial cada vez mais delimitado. 
[...] 
A admissibilidade de poderes implícitos não constitui, pois, uma exceção ao 
mais importante dos postulados do princípio da legalidade da competência, o 
da habilitação normativa da competência. O problema fundamental reside 
antes na extensão possível dos poderes implícitos, de modo a afastar a 
ilegitimidade de uma atribuição de competências à margem das regras que 
definem os domínios respectivos de actuação de cada órgão ou entidade.159 

A origem histórica da teoria dos poderes implícitos é a Constituição dos 

Estados Unidos da América de 1787, na qual foi inserida uma cláusula de poderes 

                                            
157 DUARTE, Maria Luísa. A teoria dos poderes implícitos e a delimitação de competências entre 
a União Europeia e os Estados-membros. Dissertação de doutoramento em Ciências Jurídico-
Políticas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 720 f. Lisboa: Lex, 1997, p. 25. 
158 Idem. Ibidem, p. 26. 
159 Idem. Ibidem, p. 34. 
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necessários, estabelecendo uma competência ao Congresso, conforme artigo I, seção 

VIII, última parte:  

Fazer todas as leis que forem necessárias e convenientes ao exercício dos 
poderes acima enunciados e ao exercício de todos os poderes atribuídos pela 
presente Constituição ao Governo dos Estados Unidos ou a qualquer 
departamento ou funcionário dele dependente.160 

O caso histórico mais conhecido sobre a aplicação da teoria dos poderes 

implícitos é a jurisprudência da Suprema Corte Americana na decisão envolvendo o 

litígio McCulloch v. Maryland, cujo acórdão foi relatado por John Marshall em 6 de 

março de 1819. 

O litígio envolveu a criação, por lei do Congresso, de um banco federal no 

Estado de Maryland em 1816. Criado o Banco dos Estados Unidos em Baltimore o 

Estado de Maryland passou a exigir-lhe o pagamento de um imposto. O fundamento 

era uma lei estadual que o estipulava, uma vez que a criação do banco não foi feita 

por uma decisão daquele estado e sim por ação da esfera federal.  

O diretor do banco McCulloch se recusou a pagar os tributos e acabou sendo 

condenado pelos tribunais estaduais. Em recurso à Suprema Corte, no qual se 

discutiam a validade do imposto interposto pelo estado e o ato da constituição do 

banco federal, o Tribunal concluiu por unanimidade pela inconstitucionalidade do 

imposto estadual. 

Marshall, em suas argumentações ratificou a supremacia da lei federal e que 

o fundamento do poder federal não estava nos Estados, mas no próprio povo que é 

detentor dos poderes os quais foram delegados ao governo da União que o exerce 

em seu nome. 

Ao citar a Constituição explicou que era impossível que ela previsse de forma 

expressa e detalhada um rol de poderes atribuídos a um governo e que somente uma 

interpretação ampla dos poderes do Congresso poderia alcançar a vontade da 

mesma.  

No caso examinado o poder de criar um banco federal não estava previsto, 

contudo, havia uma série de outros poderes expressos como: lançamento de 

                                            
160 AMERICA, United de States of. The Constitution of de United States of America and selected 
writings of the founding fathers. New York (Estados Unidos): Barnes & Noble, 2012, p. 807 tradução 
nossa. (To make all Laws which shall be necessary and proper for carrying into Execution the foregoing 
Powers, and all other Powers vested by this Constitution in the Government of the United States, or in 
any Department or Officer thereof).  
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impostos; contrair empréstimos; declarar e dirigir a guerra, etc., o que implicava na 

busca dos meios necessários à sua execução. Daí a necessidade de criação de um 

banco para financiamento da guerra em 1812. É a relação entre o fim e os meios: se 

a finalidade for legítima e estiver inserida no espírito da Constituição e os meios 

necessários para alcançá-la, desde que não sejam vedados e plenamente 

compatíveis com a vontade do legislador constituinte, são considerados 

constitucionais. Marshall interpreta a “necessary and proper clause” como uma 

expressa consagração da doutrina dos poderes implícitos.161  

  E ainda Marshall, em seu relatório, menciona que embora fosse lícito ao 

estado o exercício do poder de tributar ele não poderia incidir sobre um banco federal 

em face da imunidade que as instituições federais possuíam contra tributos estaduais 

que significavam pressupostos para suas próprias existências. Do poder de criar uma 

instituição decorre o poder implícito de sua preservação. 

Mais uma vez, é oportuno citar as conclusões de Duarte referente a essa 

jurisprudência que consagrou a teoria dos poderes implícitos: 

O Acórdão McCulloch v. Maryland ocupa um lugar privilegiado na obra 
jurisprudencial subordinada à sua concepção sobre a nação: garante ao 
governo da União o exercício de qualquer poder que possa consubstanciar 
um meio razoável de consecução dos fins legítimos e autorizados pela 
Constituição; a supremacia do governo da União no exercício dos poderes 
que relevam da competência constitucionalmente atribuída implica uma 
hierarquia que fundamenta, numa situação de sobreposição ou conflito de 
poderes, a prevalência da vontade federal, ainda que em detrimento dos 
poderes reservados dos Estados. (grifo no original)162 

Story, citado por Bonavides, também oferece explicações sobre a teoria dos 

poderes implícitos que nos ajuda a reforçar o entendimento sobre sua finalidade e 

aplicação em decorrência dos dispositivos constitucionais:  

Na execução prática do governo, os agentes da autoridade pública devem 
fruir de liberdade para exercer os poderes que a Constituição e as leis lhes 
cometeram. Devem ter uma larga margem discricionária quanto à escolha 
dos meios; e o único limite a essa esfera de discrição há de consistir na 
adequação dos meios ao fim [...] Se o fim for legítimo e estiver dentro do 
escopo da Constituição, todos os meios apropriados e claramente ajustados 
àquele fim e não proibidos, podem ser constitucionalmente empregados para 
levá-lo a bom termo.163  

                                            
161 DUARTE, Maria Luísa. A teoria dos poderes implícitos e a delimitação de competências entre 
a União Europeia e os Estados-membros, op. cit., passim. 
162 Idem. Ibidem, p. 121. 
163 STORY, Joseph, apud BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 30. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2015, p. 485. 
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Na doutrina e jurisprudência brasileiras a teoria dos poderes implícitos tem 

sido amplamente utilizada como um postulado de interpretação constitucional para 

fixar entendimento no sentido de reconhecer que, uma vez que a Lei Maior criou 

órgãos para consecução de certas atribuições, implicitamente lhe conferiu os poderes 

necessários para cumprimento de suas tarefas, missões, metas, etc. 

Vale ressaltar a opinião de Ruy Barbosa sobre a teoria dos poderes implícitos, 

conforme reprodução do Ministro Marco Aurélio: 

Não são as Constituições enumerações das faculdades atribuídas aos 
poderes dos Estados. Traçam elas uma figura geral do regime, dos seus 
caracteres capitais, enumeram as atribuições principais de cada ramo da 
soberania nacional e deixam à interpretação e ao critério de cada um dos 
poderes constituídos, no uso dessas funções, a escolha dos meios e 
instrumentos com que os tem de exercer cada atribuição conferida.  
A cada um dos órgãos da soberania nacional do nosso regime, 
corresponde, implicitamente, mas inegavelmente, o direito ao uso dos 
meios necessários, dos instrumentos convenientes ao bom desempenho da 
missão que lhe é conferida.  
[...] 
Nos Estados Unidos, é, desde MARSHALL, que essa verdade se afirma, 
não só para o nosso regime, mas para todos os regimes. Essa verdade 
fundada pelo bom senso é a de que – em se querendo os fins, se hão de 
querer, necessariamente, os meios¸ a de que se conferirmos a uma 
autoridade uma função, implicitamente lhe conferimos os meios eficazes 
para exercer essas funções. 
[...] 
Quer dizer (princípio indiscutível) que, uma vez conferida uma atribuição, 
nela se consideram envolvidos todos os meios necessários para a sua 
execução regular. Este, o princípio; esta a regra.  
[...]  
Trata-se, portanto, de uma verdade que se estriba ao mesmo tempo em dois 
fundamentos inabaláveis, fundamento da razão geral, do senso universal, da 
verdade evidente em toda a parte – o princípio de que a concessão dos 
fins importa a concessão dos meios.  
[...] 
A questão, portanto, é saber da legitimidade quanto ao fim que se tem em 
mira. Verificada a legitimidade deste fim, todos os meios que forem 
apropriados a ele, todos os meios que a ele forem claramente adaptáveis, 
todos os meios que não forem proibidos pela Constituição, implicitamente 
se têm concedido ao uso da autoridade a quem se conferiu o poder (grifos 
no original).164 

Na interpretação constitucional, ensina Marcelo Caetano, deve-se procurar 

apreender em seus dispositivos todos os sentidos que contenha e, assim, mantê-los 

sempre atuais, porém sem desvirtuá-los. Numa constituição escrita, cuja interpretação 

deve seguir uma técnica, há que ser reconhecido, contudo, que em seu conteúdo 

normalmente existem meros enunciados de direitos, garantias ou institutos que 

                                            
164 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 84.548. Relator Ministro Marco Aurélio. 
Primeira Turma, julgado em 04/03/2015. DJe nº 67 Divulgação 09/04/2015 Publicação 10/04/2015. 
Ementário nº 2768 - 1 Disponível em: <http://www.stf.jus.br>.  Acesso em 02 mai. 2017. 
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necessitam de uma complementação ou pelo legislador ordinário ou pelos tribunais 

para que seja efetivada sua vontade decorrente do poder constituinte que a formou.165 

E sobre o exercício dos poderes seja pelos órgãos constituídos ou pelas 

pessoas físicas e jurídicas acrescenta: 

[...] admite-se, por exemplo, a interpretação extensiva, sobretudo pela 
determinação dos poderes que estejam implícitos noutros expressamente 
atribuídos. É o que se contém nas regras tradicionais de que quem quer os 
fins, quer os meios; quem pode o mais, pode o menos; e de que se a lei 
confere um direito legitima o uso dos meios indispensáveis ao seu 
exercício.166 

Mas faz uma importante ressalva: assim como a interpretação das normas 

pode revelar a existência de poderes implícitos, também há casos em que conduz à 

revelação de restrições ou limitações de direitos ou a proibição de atos que estão 

implícitos em normas vigentes.167  

A observação anterior é oportuna pois a teoria dos poderes implícitos não 

pode ser utilizada numa extensão de tal forma a anular outros dispositivos da própria 

constituição que foram expressos ao vedar condutas, por exemplo, que possam 

ameaçar os direitos e garantias individuais. 

Maximiliano também reconhece a existência dessa elasticidade constitucional 

que permite o pleno entendimento do exercício dos poderes necessários, ainda que 

implícitos, para dar cumprimento a certas atribuições que também foram previstas 

pela carta constitucional que tem suas características, conforme explica: 

É força não seja a lei fundamental casuística, não desça a minúcias, 
catalogando poderes especiais, esmerilhando providências. Seja 
entendida inteligentemente: se teve em mira os fins, forneceu meios para 
os atingir. Variam estes com o tempo e as circunstâncias: descobri-los e 
aplicá-los é a tarefa complexa dos que administram.168 

Em 1950, o Supremo Tribunal Federal, por meio do voto do então Ministro 

Luiz Gallotti, num pedido de intervenção federal no estado de Mato Grosso, gerado 

por um questionamento sobre a eleição de presidente do tribunal daquele estado, fez 

referência aos poderes implícitos: 

Desde Marshall, ficou consagrada nos Estados Unidos a doutrina dos 
poderes implícitos: se conferimos a uma autoridade uma função, 
implicitamente lhe conferimos os meios eficazes para exercê-la. Ora, se ao 

                                            
165 CAETANO, Marcelo. Direito constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 1978, v. II, p. 12-13. 
166 Idem. Ibidem, p. 12-13. 
167 Idem. Ibidem, p. 14. 
168 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 18. ed. Rio de Janeiro: Revista 
Forense, 1999, p. 312. 
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Supremo Tribunal cabe julgar os recursos extraordinários, hão de lhe caber 
também os meios de providenciar para que exista sempre, legitimamente 
investido, um Presidente de Tribunal (um e não dois) que possa desempenhar 
a tarefa, a ele imposta por lei federal, de processar aqueles recursos na sua 
primeira fase (grifos no original).169 

Em matéria de processo penal, a teoria dos poderes implícitos tem sido 

invocada pela jurisprudência nas questões suscitadas sobre o poder de investigação 

do Ministério Público, sendo predominante a corrente que reconhece essa 

possibilidade como se depreende mais uma vez das palavras do Ministro Celso de 

Mello: 

Isso significa que a outorga de poderes explícitos, ao Ministério Público, 
tais como aqueles enunciados no art. 129, incisos I, VI, VII, VIII e IX, da 
Lei Fundamental da República, supõe que se reconheça, ainda que por 
implicitude, aos membros dessa Instituição, a titularidade de meios 
destinados a viabilizar a adoção de medidas vocacionadas a conferir real 
efetividade às suas atribuições, permitindo, assim, que se confira 
efetividade aos fins constitucionalmente reconhecidos ao Ministério Público 
(grifos no original).170 

Desta forma parece bastante esclarecedora a fundamentação sobre o poder 

investigatório do Ministério Público, como um órgão que foi inserido na Constituição 

Federal com a atribuição, dentre outras, de promover de forma privativa a ação penal 

pública (artigo 129, I) com fundamento na aplicação da teoria dos poderes implícitos. 

É lógico o entendimento de que se uma Instituição tem como atribuição (princípio da 

legalidade) mover a persecução penal, a possibilidade de investigação como uma fase 

precedente, mas não dissociada dela, é uma decorrência dessa competência. Nesse 

sentido é a opinião de Andrade para fundamentar a aplicação dos poderes implícitos: 

[...] as Constituições implantam somente as regras gerais que irão nortear a 
atividade dos poderes e órgãos constituídos, cabendo a eles, no entanto, a 
utilização dos meios que entenderem necessários para atingirem a finalidade 
desejada. Assim, não caberia à Carta Magna regrar expressamente o modo 
como os entes estatais irão se desincumbir de seus misteres, já que, quando 
lhes confere determinados poderes, implicitamente também repassa aqueles 
considerados indispensáveis ao exercício de sua atividade fim. Segundo 
Marshall, é o próprio interesse nacional que exige a facilitação no exercício 
do poder que a Constituição confere a tais entes, sob pena de haver sua 
injustificada obstacularização, o que permitiria a busca de uma segunda via 
– esta sim, implícita – além da já existente para o exercício das funções 
estabelecidas pelo legislador. Portanto, o que a dita teoria prega é que não 
basta a disponibilização de um único meio para o exercício do poder que é 
conferido aos entes estatais, pois sua eventual ineficácia poderá impedir o 
exercício de um dever ou direito constitucionalmente previstos.171 

                                            
169 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pedido de Intervenção Federal nº 14. Relator Ministro Luiz 
Gallotti. Tribunal Pleno, julgado em 20/01/1950. Publicado em DJ 26/01/1950, p. 880. 
170 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 85.548, op. cit., p. 58. 
171 ANDRADE, Mauro Fonseca. Ministério Público e sua investigação criminal. 2. ed. Curitiba: 
Juruá, 2008, p. 176. 
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Moraes também ressalta a importância que o legislador constituinte deu ao 

Ministério Público como instituição de defesa da sociedade, garantindo-lhe a 

independência funcional para atuar num rol de atribuições de interesse geral, dentre 

os quais a propositura da ação penal. Como órgão fiscalizador dos mecanismos de 

controle estatais dispõe de garantias e prerrogativas constitucionais, como uma 

Instituição permanente e essencial à função jurisdicional. Afirma também que no 

nosso ordenamento jurídico foi incorporada a pacífica doutrina constitucional norte-

americana sobre a teoria dos poderes implícitos e plenamente aplicável ao Ministério 

Público, o reconhecimento de competências genéricas implícitas que possibilitem o 

exercício de sua missão constitucional, apenas sujeitas às proibições e limites 

estruturais da Constituição Federal.172    

Outros julgados poderiam ser citados como prova da incorporação da teoria 

dos poderes implícitos ao ordenamento jurídico pátrio. Questões envolvendo 

atribuições e competências de órgãos públicos, tais como tribunais de contas, 

procuradorias de estados e tantos outros são suscitadas e resolvidas pela aplicação 

dos fundamentos da teoria norte-americana.  

Ainda com base na jurisprudência pátria, bastante esclarecedor, é o 

entendimento do Ministro Dias Tofolli que, ao citar os poderes implícitos, fez uma 

descrição da necessidade de certas competências que os agentes públicos precisam 

dispor para exercício de suas funções: 

A teoria dos poderes implícitos explica que a Constituição Federal, ao 
outorgar atribuições a determinado órgão, lhe confere, implicitamente, os 
poderes necessários para a sua execução. 
[...] 
Note-se que, na doutrina nacional, notadamente no campo do Direito 
Constitucional, esse fundamental postulado da hermenêutica tem sido 
largamente utilizado. Aliás, mediante o acionamento desse postulado da arte 
de interpretação pode-se depreender, por exemplo, que assiste a 
determinado servidor público (em sentido amplo), ao exercer o seu múnus 
constitucional, o direito e o dever de dispor de todas as funções — ainda que 
implícitas — indispensáveis para o fiel e adequado desempenho do seu 
ministério, ficando a salvo, entretanto, no ponto, apenas as condicionantes 
constitucionais expressas.173 

O reconhecimento dos poderes implícitos atende a vontade do legislador 

constituinte que criou órgãos e lhes atribuiu competências para cumprimento de suas 

                                            
172 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional, op. cit., p. 610. 
173 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 107.644 São Paulo. Relator Ministro 
Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 6/9/2011. Publicação DJe 18/10/2011. Disponível 
em: < http://www.stf.jus.br>. Acesso em: 02 mai. 2017.  
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finalidades. Um texto constitucional, por mais abrangente e detalhado que seja, não 

consegue prever em minúcias toda a gama de situações decorrentes que possam 

ensejar um suporte jurídico pleno. Assim como acontece com uma lei que deve ser 

geral e abstrata. A aplicação da teoria dos poderes implícitos se mostra com um 

instrumento hábil que pode suprir algumas dessas lacunas e se harmoniza ao estado 

de direito.  

Com maior propriedade ainda, esse entendimento pode ser aplicado à 

inteligência de Estado, ou seja, podemos extrair dos dispositivos constitucionais os 

fundamentos, com base nos poderes implícitos, que permitem o cumprimento de 

atribuições e exercício de suas competências às instituições criadas por vontade do 

poder constituinte originário. Assim podemos concluir que a teoria dos poderes 

implícitos não é incompatível com constituições analíticas (como a Brasileira), porque 

podem ter assuntos tratados de modo superficial mesmo nessas espécies de 

constituições. 

Também nos parece muito clara a incidência dessa teoria como fundamento 

às atribuições de certas instituições que, embora não sendo órgãos de inteligência 

propriamente ditos, ou seja, com essa finalidade exclusiva, necessitam da produção 

de conhecimentos para cumprir seus papeis constitucionais. Assim sendo, a título de 

exemplo para reforçar esta ideia, é só pensarmos num órgão público responsável pela 

fiscalização de tributos o qual desenvolve uma atividade específica (inteligência 

financeira) para a produção de conhecimentos que lhes serão úteis para o exercício 

de suas competências.  

Por outro lado, a teoria dos poderes implícitos, ainda que possua uma larga 

extensão interpretativa para fundamentar a execução de atribuições, não pode ser 

aplicada quando existem regras constitucionais expressas que autorizam ou não a 

adoção de certas medidas. Nesse sentido podemos citar, a título de exemplo, a favor 

desse argumento, sua impossibilidade de aplicação para permitir à inteligência de 

Estado a possibilidade de solicitar, pela via judicial, uma interceptação telefônica 

necessária como fonte para a produção de conhecimentos de interesse para a 

segurança do Estado ou da sociedade.  

A Constituição prevê de forma expressa a inviolabilidade das comunicações 

garantindo a privacidade dos cidadãos. Contudo, ela também autoriza 

excepcionalmente a suspensão dessa garantia constitucional em situações 
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específicas: desde que por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 

estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal 

(grifo nosso), de acordo com o artigo 5º, inciso XII.  

Aqui surge uma questão muito importante. Conforme veremos no capítulo 

subsequente há diversos países que possuem leis específicas para a atividade de 

inteligência com dispositivos, inseridos de forma expressa, que permitem a 

interceptação telefônica pelas agências de inteligência, desde que autorizadas 

judicialmente.  

No caso brasileiro, ainda que venha a ser editada uma nova lei de inteligência 

nos moldes das estrangeiras, surgiria uma questão a ser enfrentada quanto aos 

chamados limites materiais que vedam a modificação de determinados conteúdos do 

texto constitucional, também conhecidos como cláusulas pétreas: não será objeto de 

deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I – a forma federativa de Estado; 

II - voto direto, secreto, universal e periódico; III – a separação dos Poderes; IV – os 

direitos e garantias individuais (§ 4º, do artigo 60, da Constituição Federal de 1988). 

O assunto é bastante polêmico e tem sido discutido por alguns segmentos da 

sociedade brasileira, principalmente quando envolve questões de segurança pública 

com apresentação de algumas soluções como a alteração da maioridade penal.  Mas 

por ser um tema de interesse da inteligência, vamos apresentar algumas 

considerações de doutrinadores sobre este assunto que, certamente, suscitarão 

debates numa eventual proposta de lei de inteligência que venha a ser elaborada nos 

moldes das estrangeiras.  

 

2.3. Limites materiais às Emendas na Constituição Federal de 1988  

A Constituição de 1988 tem uma série de limitações à reforma de seu texto 

que podem ser divididas em três categorias: limites temporais; b) limites formais; c) 

limites materiais. Como limite temporal está a impossibilidade de reapresentação de 

um projeto de emenda constitucional não aprovado na mesma sessão legislativa. Na 

esfera dos limites formais estão aqueles diretamente vinculados ao procedimento da 

reforma (iniciativa, deliberação e quórum para aprovação). 

Os limites materiais impostos à reforma constitucional têm como objetivo 

garantir a permanência de determinados conteúdos da Constituição, tidos como 
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essenciais conforme dispôs o constituinte no sentido de preservar suas decisões 

fundamentais e evitar uma reforma que viesse a destruir a ordem constitucional. Com 

efeito, como dito, há discussões na doutrina sobre o alcance dessa imutabilidade. O 

problema que se apresenta com respeito aos limites materiais à reforma constitucional 

passa inexoravelmente pelo equacionamento de duas variáveis, quais sejam, a 

permanência e a mudança da Constituição.174 

Há entendimentos que defendem a impossibilidade de alteração dos limites 

materiais pelo Poder chamado de Reformador pelo fato da Constituição especificar 

barreiras insuperáveis que impedem a alteração da identidade do texto original, 

principalmente no que tange aos princípios, sob pena de se constituir numa verdadeira 

fraude à Constituição.175 

Por outro lado, há opiniões em sentido contrário. Com fundamento na ideia de 

que não pode haver diferença entre Poder Constituinte Originário e Reformador, ou 

seja, o primeiro não é superior ao segundo, e que, ao não se admitir essa alteração, 

estar-se-ia subtraindo do povo o direito de rever seus posicionamentos adequando-os 

às inevitáveis transformações sociais. A prevalência da soberania popular se 

sobrepõe tanto no momento de elaboração do texto constitucional quanto na sua 

necessária mudança.   

Evidentemente este assunto, além de ser complexo, é bastante explorado 

pelas doutrinas nacional e estrangeira e não pretendemos aqui nos inserir nesse 

mundo até porque o objeto deste trabalho, como reiteradamente dito, é o exame da 

inteligência de Estado nos seus vários aspectos, principalmente em seus fundamentos 

jurídicos com foco na atual realidade brasileira. 

Apenas para mostrar quão é espinhoso esse assunto vale a pena reproduzir 

as palavras de Sarlet: 

Com efeito, se a imutabilidade da Constituição acarreta o risco de uma 
ruptura da ordem constitucional, em virtude do inevitável aprofundamento do 
descompasso em relação à realidade social, econômica, política e cultural, a 
garantia de certos conteúdos essenciais protege a Constituição contra 
casuísmos da política e o absolutismo das maiorias (mesmo qualificadas) 
parlamentares. Nesse contexto, verifica-se que já estas sumárias 
considerações evidenciam o quanto o problema dos limites à reforma 

                                            
174 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 12. ed. rev. atual e ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2015, passim. 
175 FRANCISCO, José Carlos. Emendas constitucionais e limites flexíveis. Rio de Janeiro: Forense, 
2003, p. 5. 
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constitucional, mas especialmente a questão da existência, conteúdo e 
alcance (eficácia) dos assim designados limites materiais (cláusulas pétreas) 
guarda íntima conexão e implica uma forte tensão relativamente ao princípio 
democrático [...].176 

Francisco, em sua obra Emendas constitucionais e limites flexíveis nos 

apresenta um profundo estudo sobre esse tema e começa com uma constatação no 

sentido de que muitos países, dente eles o nosso, a fim de possibilitar o 

acompanhamentos das transformações sociais, optam pela produção na íntegra de 

novos textos constitucionais, invocando o Poder Constituinte Originário diante da 

impossibilidade da modificação de temas fundamentais por emendas constitucionais, 

sobretudo quando existentes as vedações expressas (cláusulas pétreas). A 

elaboração de uma nova Constituição, certamente, não fica restrita a determinados 

pontos, mas acarreta uma profunda discussão em todos os setores da vida social em 

face do afloramento de vários interesses que não podem ser excluídos das discussões 

do legislador constituinte.177 Nas palavras do citado autor: 

Como se sabe, as características ilimitadas, soberanas, incondicionadas, 
etc., do Poder Constituinte Originário, podem criar grande instabilidade 
institucional e social na elaboração de toda uma nova Constituição (com sua 
pluralidade de assuntos). Ao contrário, uma modificação pontual por emendas 
ou revisões (que certamente sofrerão debates políticos, até mesmo pela 
identificação precisa do tema que versa), restringiria esse debate aos pontos 
necessários.178 

Diante da dinâmica do mundo moderno que implica numa permanente 

mudança nas relações sociais como, por exemplo, com o advento das novas 

tecnologias que passaram a reger as relações entre pessoas, não podemos mais nos 

apoiar na ideia da imutabilidade constitucional, ou seja, teremos que reconhecer em 

algum momento que sua força normativa, admitida a impossibilidade de mudança, 

certamente perderá efeito. Nesse mesmo sentido algumas reflexões doutrinárias: 

Com efeito. Enquanto nos Estados Unidos da América homens do porte de 
Jefferson e Thomas Paine pregavam a impossibilidade de os mortos 
poderem, por intermédio da Constituição, impor sua vontade aos vivos, o art. 
28 da efêmera, mas mesmo assim, paradigmática Constituição Francesa de 
1793 estabelecia que “um povo sempre tem o direito de revisar, reformar e 
alterar sua Constituição. Uma geração não pode submeter as gerações 
futuras às suas leis”.179  

Com relação às cláusulas consideradas inamovíveis (pétreas), chama a 

atenção o fato da rigidez quanto ao seu conteúdo petrificado. Surge então proposta 

                                            
176 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais, op. cit., p. 431. 
177 FRANCISCO, José Carlos. Emendas constitucionais e limites flexíveis, op. cit., p. 13. 
178 Idem. Ibidem, p. 13. 
179 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais, op. cit., p. 431. 
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de cunho conciliatório, sustentando que elas não podem ser compreendidas como 

limites absolutos à reforma da Constituição, já que é necessário alcançar-se certo 

equilíbrio entre a indispensável estabilidade constitucional e a necessária 

adaptabilidade da Constituição à realidade, sendo que, como alternativa para legitimar 

a mudança, houvesse a participação do povo como titular do Poder Constituinte 

Originário.180 Permitir mudanças não deve gerar perturbação mas sim conservação e 

estabilidade, particularmente se essa modificação for operada sem extremismos, 

mediante regras estabelecidas previamente.181 

Por ora, não obstante reconhecer o valor dos argumentos em sentido 

contrário, adotamos o entendimento da possibilidade de haver mudanças das 

limitações materiais ao processo formal de alteração constitucional mediante 

mecanismos legitimados por meios democráticos, sem a necessidade de elaboração 

de toda uma nova Constituição.182 

Dentre outros meios de operar essa idéia, é exposta a “dupla revisão” (que, 
por exemplo no caso da Constituição brasileira de 1988, imporia quatro 
votações indiretas e outras quatro votações diretas sobre o tema atinente à 
cláusulas pétreas, em sessões bicamerais e por maioria qualificada) e a 
“revisão parcial” (com modificação condicionada à manifestação popular, em 
plebiscito, referendo sobre o tema, dentre outros, segundo a classificação 
tricotômica do Poder Constituinte).183 

A dupla revisão a que se referiu o autor citado significa a ocorrência de uma 

modificação em duas etapas, sendo a primeira a que providenciaria a mudança do 

preceito que proíbe a alteração da cláusula pétrea e a segunda seria referente à 

matéria excluída anteriormente do poder revisional. Em regra, o Poder Constituinte 

obedece à uma classificação dicotômica (originário e derivado) sendo que 

classificação tricotômica é o modo de permitir mudança da identidade do texto 

constitucional sem a necessidade de elaboração de todo um novo ordenamento, 

justamente para dar maior amparo e legitimidade democrática aos textos 

constitucionais.184 

Desta forma, o que se pretendeu aqui foi apenas trazer à tona algumas 

considerações referentes a este importante tema dos limites às modificações 

                                            
180 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais, op. cit., passim. 
181 FRANCISCO, José Carlos. Emendas constitucionais e limites flexíveis, op. cit. p. 15 
182 Idem. Ibidem, p. 12. 
183 Idem. Ibidem, p. 12. 
184 Idem. Ibidem, p. 34. 
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constitucionais com o objetivo de alertarmos para uma discussão, que certamente 

estará presente, se porventura o legislador pátrio, uma vez convencido desta 

necessidade, resolver editar um novo marco regulatório para a inteligência de Estado, 

cujo conteúdo inovador atinja direitos e garantias constitucionalmente protegidos 

pelas cláusulas pétreas.  No exemplo citado no item anterior, quanto à interceptação 

telefônica, caso se pretenda estendê-la como fonte de produção de conhecimento, 

para que os órgãos de inteligência, nas condições estabelecidas pela lei, sobretudo 

com a necessidade de se recorrer ao Poder Judiciário, como acontece na investigação 

criminal, essa discussão sobre a possibilidade ou não de mudança do texto 

constitucional terá que ser enfrentada pelo Parlamento.  
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3. A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA DE ESTADO 

Este capítulo se refere à legislação brasileira sobre a atividade de inteligência 

desde sua origem com ênfase a alguns aspectos mais importantes que se relacionam 

ao tema desta pesquisa, cujo foco é a questão dos fundamentos jurídicos. Contudo, 

embora mencionados alguns diplomas legais que serviram de suporte, no passado, à 

inteligência de Estado Brasil, não se trata de um estudo histórico, mas tão somente 

verificar quais pontos existiram, se é que existiram, como marcos regulatórios ao longo 

desse período.  

Também é importante mostrar o conjunto de dispositivos legais aplicados hoje 

na inteligência do Estado brasileiro com os quais opera no cumprimento de suas 

atribuições. Mas desde já, ao nosso ver, tal regramento, ainda que existente, é 

insuficiente para reger as todas as situações decorrentes das necessidades 

operacionais em especial. Tal afirmação encontra fundamento na simples 

comparação com legislações específicas de inteligência existentes em alguns países 

democráticos, conforme se mostrará. 

 

3.1. Os primeiros marcos históricos da inteligência no Brasil 

Ao simples exame de alguns fatos da história do Brasil, como a Guerra do 

Paraguai, constata-se que as informações obtidas das mais variadas maneiras eram 

usadas na elaboração de estratégias para vencer o inimigo. É a aplicação dos 

conhecimentos de inteligência, outrora denominada informações, para fins militares.  

As informações também foram muito úteis nas relações exteriores quando da 

discussão dos limites do Tratado de Tordesilhas. Desde cedo houve uma afinidade da 

área militar com a diplomacia com a criação em 1808, por Decreto exclusivo, da 

Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e de Guerra. Medidas de controle de 

estrangeiros que viajavam pelo território nacional foram implementadas em 

decorrência das primeiras preocupações com as ações de espionagem.185 

O Decreto nº 2.358, de 19 de fevereiro de 1859, que reorganizava a Secretaria 

de Estado dos Negócios Estrangeiros, editado por José Maria da Silva Paranhos, o 

Visconde do Rio Branco, em seu artigo 16, § 8º, foi o primeiro diploma a fazer 

                                            
185 OLIVEIRA, Lúcio Sérgio Porto. A história da atividade de inteligência no Brasil. Brasília: ABIN, 
1999, passim. 
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referência normativa à guarda de material sigiloso: Guardar sob sua responsabilidade 

as cifras e a correspondencia reservada que por sua natureza não tenha de passar ás 

Secções (sic). 

Não obstante esses relatos de fatos e documentos históricos que, de alguma 

forma, denotam a concepção da atividade de informação no Brasil, o marco legal de 

seu início foi o Decreto nº 17.999, de 29 de novembro de 1927, pelo qual foi criado o 

Conselho de Defesa Nacional órgão meramente consultivo com a finalidade de:  

estudo e coordenação de informações sobre todas as questões de ordem financeira, 

economica, bellica e moral, relativas á defesa da Patria (sic).  

Esse mesmo Decreto em seu artigo 8º previa uma espécie de controle da 

documentação, que também é característica da atividade de inteligência: Todos os 

papeis, archivo e mais objectos do Conselho ficarão sob a guarda e responsabilidade 

do Estado Maior do Exercito, que os classificará (sic). 

Na chamada Era Vargas, O Conselho passou por algumas modificações 

estruturais. O Decreto 23.873, de 15 de fevereiro de 1934, criou a Comissão de 

Estudos da Defesa Nacional; a Secretaria Geral da Defesa Nacional e Seções de 

Defesa Nacional (uma em cada ministério), as quais tinham por atribuição a reunião e 

a centralização de todas as informações que se referissem à defesa nacional. Ainda 

em 1934, por meio do Decreto nº 7 de 3 de agosto, passa a denominar-se Conselho 

Superior de Segurança Nacional para adequar a nomenclatura ao previsto no artigo 

159 da Constituição de 1934. Com a decretação do Estado Novo pelo Presidente 

Vargas a constituição de 1937 passou a designar o órgão como Conselho de 

Segurança Nacional, fazendo sucessivamente mais algumas modificações em sua 

estrutura, cuja ênfase era a segurança nacional. 

No Decreto-Lei nº 4.783, de 5 de outubro de 1942, em seu artigo 8º, ficava 

estabelecido o vínculo da Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional 

diretamente ao Presidente da República, pois o Chefe dessa Secretaria era também 

o Chefe do Gabinete Militar da Presidência. 

No aspecto técnico, pode-se reconhecer que essa última mudança feita 

quanto ao vínculo do órgão de informações se coadunava com um aspecto importante 

dessa atividade, ou seja, não haver intermediários entre o órgão e o decisor principal, 

no caso o Presidente da República. Mas as atribuições dadas ao órgão eram 
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extremamente limitadas e voltadas exclusivamente à defesa ou segurança nacional 

com foco no inimigo interno. Suas características estavam muito distantes daquelas 

próprias de uma inteligência de Estado de um regime democrático.  

De toda maneira, uma ressalva deve ser feita sobre a atividade de inteligência 
no Brasil até o fim do Estado Novo (1945). Praticamente em toda década de 
1930 e especialmente com a ditadura de Getúlio Vargas (1937-1945), a 
inteligência no Brasil esteve voltada particularmente para a segurança interna 
(security intelligence) e tinha forte influência e caráter policial. O papel da 
polícia política ganhava destaque à medida que se voltava à defesa ou 
preservação do regime político vigente e, de fato, havia um serviço de 
segurança interna na estrutura do aparato policial, cujas funções 
ultrapassavam as de investigação criminal e alcançavam a segurança 
doméstica [...]186  

Cabe aqui uma observação quanto a esse curso da atividade de inteligência 

no Brasil. No final do período mais duro do governo Vargas, em face ao cenário interno 

do Brasil com muitos opositores ao regime e a influência dos acontecimentos 

decorrentes da grande guerra em curso, de fato começa a haver um direcionamento 

da atividade de informações de Estado, precária quanto aos seus marcos legais e não 

muito bem definida quanto ao seu conteúdo, para a conotação de atividade de 

investigação policial, ou polícia política do regime com a criação de serviços secretos 

visando reprimir o inimigo interno. Com isso houve uma verdadeira confusão dos 

papéis desempenhados pelos órgãos de inteligência e policiais que, de certa maneira, 

perdura até hoje, não no aspecto de um polícia política, cuja existência seria 

incompatível com a nossa democracia, mas nas ações de inteligência e investigação 

policial, conforme tratado no capítulo 1.  

Houve enfoque no aspecto repressivo com a transformação da Polícia Civil do 

Distrito Federal em Departamento Federal de Segurança Pública (DFP) encarregado 

dos serviços de polícia e segurança pública no âmbito da capital Federal e, no território 

nacional, os de polícia marítima, aérea e segurança de fronteiras, conforme Decreto-

Lei nº 6.378, de 28 de março de 1944. Esse dispositivo normativo não criou, como 

previsto, um serviço de investigação especializado, mas sim a Divisão de Polícia 

Política e Social (DPS), cuja incumbência envolveria também a atividade de 

informações e contra-informações. Até o fim do Governo Vargas, portanto, o serviço 

secreto no Brasil ficaria sob a égide da polícia política.187   

 

                                            
186 GONÇALVES, Joanisval Brito. Sed quis custodiet ipso custodes? op. cit., p. 472. 
187 Idem. Ibidem, p. 475. 
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Na sequência histórica o próximo acontecimento relevante que se deu no 

cenário pós-segunda guerra mundial foi a previsão da criação do Serviço Federal de 

Informações e Contra Informações (SFICI), conforme os Decretos-Leis nº 9.775 e 

9.775-A, de 6 de setembro de 1946. Foi nesse momento que a então atividade de 

informações passou a ter um tratamento diferenciado num órgão específico e com 

vinculação direta ao mais alto nível hierárquico do Poder Executivo Federal. Contudo, 

a implantação efetiva do SFICI só aconteceria doze anos mais tarde, em 1958, por 

meio do Decreto nº 44.489-A, de 15 de setembro, no qual também foi prevista a 

criação de uma Junta Coordenadora de Informações, presidida pelo Secretário Geral 

do Conselho de Segurança Nacional e diretamente subordinada ao Presidente da 

República, com as seguintes atribuições: cooperar na formulação do Plano Nacional 

de Informações, estabelecer as medidas e as missões dele decorrentes e mantê-lo 

atualizado em função da evolução das conjunturas nacional e internacional.188 

Não obstante o período transcorrido para a criação do SFICI, sua estrutura 

atendia às expectativas conforme palavras do Coronel Ary Pires, citado por Oliveira: 

O Serviço Federal de Informações e Contra Informações, estruturado nos 
moldes dos congêneres de países mais experientes e em condições de 
atender aos múltiplos e variados aspectos da realidade brasileira, já 
apresenta um acervo de trabalhos dos mais fecundos e eficientes, 
propiciando elementos essenciais às decisões do Govêrno, através dos 
órgãos da alta Administração Pública do País.189 

O novo órgão criado tinha como ênfase a segurança nacional num período 

conhecido como Guerra Fria no qual prevaleceu o aspecto ideológico disseminado 

pelas duas potências mundiais em hegemonia: Os Estados Unidos e a União Soviética 

com seus capitalismo e comunismo, respectivamente. Este cenário mundial teve 

influência direta sobre os serviços de informações de todas as nações de acordo com 

seus alinhamentos e também orientaram a elaboração de doutrinas e procedimentos 

adotados que tinham o objetivo de proteger o seu respectivo Estado contra a influência 

do inimigo político ideológico. 

A próxima etapa significativa na história dos serviços de inteligência 

brasileiros, se deu no início do regime militar com a criação do Serviço Nacional de 

Informações (SNI), conforme Lei nº 4.341, de 13 de junho de 1964, que incorporou o 

SFICI, cujos arquivos e pessoal foram transferidos ao novo órgão.  

                                            
188 OLIVEIRA, Lúcio Sérgio Porto. A história da atividade de inteligência no Brasil, op. cit., p. 34 
189 Idem. Ibidem, p. 36. 
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O SNI estava diretamente subordinado ao Presidente da República e também 

ligado ao Conselho de Segurança Nacional, tendo por finalidade: superintender e 

coordenar, em todo o território nacional, as atividades de informação e contra 

informação, em particular as que interessem à Segurança Nacional (Art. 2º). 

Como se depreende do texto da lei que o criou, o SNI tinha um destacado 

prestígio e força. Seu chefe era tinha status de Ministro de Estado e sua nomeação 

precisava ser referendada pelo Senado Federal. E o mais importante se verificava na 

proteção de sua estrutura contra a transparência e o controle que são características 

necessárias aos órgãos públicos: O Serviço Nacional de Informações está isento de 

quaisquer prescrições que determinem a publicação ou divulgação de sua 

organização, funcionamentos e efetivos (Art. 4º § 2º).  

Nas entrelinhas desses dispositivos legais estão algumas peculiaridades da 

atividade de inteligência que a distinguem das demais funções do Estado, cujo 

trabalho sob a égide do segredo é fundamental. Não obstante o cenário institucional 

vigente com os governos militares nesse período, tais características em relação à 

inteligência de Estado se aplicam também num regime democrático. Porém, a 

diferença crucial é que na democracia e no estado de direito existem mecanismos de 

controles rígidos, cujo tema será tratado mais adiante, pois até aqui o propósito é 

somente uma referência fática presente na história do Brasil recente. 

Oliveira, em suas palavras, explica muito bem a necessidade de um serviço 

diferenciado em relação às demais instituições de governo: 

Observa-se que o produto resultante das Informações (Informação e Contra-
Informação) possui uma natureza diferenciada em relação ao produto 
característico do ambiente transparente da condução política, a qual permite 
a perfeita efetivação das ações governamentais pela estrutura convencional 
da administração pública. Identifica-se a necessidade de existir um organismo 
específico complementar que favoreça o estabelecimento das condições 
ideais ao governo para a implementação de sua política de forma integral e 
eficaz, cumprindo um papel de identificação, de avaliação e, em certa medida, 
de enfrentamento aos antagonismos de natureza velada que se manifestam 
nas relações de conflitos de interesses entre os Estados.190 

 O SNI acabou sendo extinto num dos primeiros atos do Presidente Fernando 

Collor de Mello, que aproveitou o momento de uma reforma na Administração Pública 

Federal, em março de 1990.  

                                            
190 OLIVEIRA, Lúcio Sérgio Porto. A história da atividade de inteligência no Brasil, op. cit., p. 52. 
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A atividade de informações que passou a ser designada inteligência foi 

reduzida a um departamento da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), conforme 

Lei nº 8.028, de 12 de abril de 1990, que em seu artigo 16 disciplinava suas atribuições 

e estrutura:  

A Secretaria de Assuntos Estratégicos, com a finalidade de exercer as 
atribuições de Secretaria Executiva do Conselho de Governo, desenvolver 
estudos e projetos de utilização de áreas indispensáveis à segurança do 
território e opinar sobre o seu efetivo uso, fornecer os subsídios necessários 
às decisões do Presidente da República, cooperar no planejamento, na 
execução e no acompanhamento de ação governamental com vistas à defesa 
das instituições nacionais, coordenar a formulação da Política Nacional 
Nuclear e supervisionar sua execução, salvaguardar interesses do Estado, 
bem assim coordenar, supervisionar e controlar projetos e programas que lhe 
forem atribuídos pelo Presidente da República, tem a seguinte estrutura 
básica:  
I - Departamento de Inteligência;  
[...] 

Era o fim de uma era não só caracterizada pela desmobilização de todo o 

aparelho institucional, como também de visível mudança quanto à percepção sobre a 

importância e utilidade da inteligência de Estado: 

[...] Por meio de um ato do Chefe do Executivo, a superestrutura do sistema 
de informações em torno do SNI desapareceu, e o órgão central perdeu seu 
mandato, seus objetivos e seu status de Ministério, sendo reduzido a um 
pequeno departamento, o Departamento de Inteligência (DI), chefiado por um 
civil, e subordinado à Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) [...].191 

Mas como bem acentua Pacheco, a extinção do SNI e, por consequência, o 

desmantelamento de toda a estrutura do Sistema Nacional de Informações SisNI, 

acarretou uma falsa ilusão de que não existia mais essa atividade no Brasil, o que não 

é verdade uma vez que outras Instituições como as Forças Armadas e as polícias 

continuaram com a atividade de inteligência em suas rotinas.192 

A próxima alteração, sempre de caráter administrativo, aconteceu com uma 

nova reestruturação da Presidência da República e dos ministérios por meio de Lei nº 

8.490, de 19 de novembro de 1992 que criou uma Subsecretaria de Inteligência na 

estrutura da SAE, a qual em 1994 foi elevada à categoria de Secretaria de Inteligência. 

Em todo esse período percorrido até aqui podemos concluir que tanto a 

atividade de informações quanto a nova designação de inteligência, foram utilizadas 

para designar estruturas administrativas pertencentes ao Poder Executivo Federal 

criadas com a finalidade de dar cumprimento às atribuições inerentes aos órgãos 

                                            
191 GONÇALVES, Joanisval Brito. Sed quis custodiet ipso custodes? op. cit., p. 541. 
192 PACHECO, Denilson Feitoza. Inteligência, segurança e direito, op. cit., p. 62. 
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específicos visando à produção de conhecimentos para assessoramento de decisões 

governamentais, que é a essência da inteligência de Estado.  

Mas, por outro lado, as leis, decretos e demais dispositivos regulamentadores 

dessa atividade se limitaram somente a atribuir-lhe competências, inexistindo um 

marco regulatório para instrumentalização dessa atividade do ponto de vista 

operacional, ou seja, assegurando garantias funcionais ou criando dispositivos para 

as operações de inteligência. Provavelmente essa preocupação não existia por parte 

dos governantes, uma vez que as realidades políticas nesses períodos da história 

eram muito diferentes do atual estado democrático de direito, que caracteriza o Estado 

brasileiro. 

 

3.2.  O Sistema Brasileiro de Inteligência atual e seus marcos regulatórios  

A partir de 1995, com o Presidente Fernando Henrique Cardoso, a atividade 

de inteligência no Brasil começa a sair do ostracismo no qual se encontrava desde a 

extinção do SNI, com a primeira medida que foi a proposta de criação de um órgão 

para cuidar da atividade de inteligência no Brasil. A efetivação dessa proposta só 

ocorreu anos depois com a edição da Lei nº 9.883, de 7 de dezembro de 1999, pela 

qual foi instituído o Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN), bem como foi criada a 

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN). Essa Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 

4.376, de 13 de setembro de 2002.  

Esses dois diplomas legais constituem hoje toda a fundamentação da 

atividade de inteligência no Brasil.193 O exame de alguns de seus dispositivos se faz 

oportuno para verificar o alcance no aspecto instrumental e de garantias ao exercício 

das atribuições dos membros que compõe a ABIN, extensivo a outras categorias de 

inteligência dos órgãos de formam o SISBIN. 

Art. 1o Fica instituído o Sistema Brasileiro de Inteligência, que integra as 
ações de planejamento e execução das atividades de inteligência do País, 

                                            
193 Encontra-se em trâmite na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 3578/2015 de autoria da 
Deputada Federal Jô Moraes (PCdoB de MG) que estabelece procedimentos, penalidades e controle 
judicial do uso de meios e técnicas sigilosos de ações de busca de informação pela atividade de 
inteligência de Estado, no âmbito da Agência Brasileira de Inteligência. Atualmente o PL 3578/15 se 
encontra na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, aguardando parecer do relator, devendo seguir 
na sequência para as Comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional e Constituição e Justiça 
e de Cidadania. Regime de Tramitação: Ordinária. Disponível em: < http://www.camara.gov.br/ 
proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2053592 > Acesso em 17 out. 2017. 
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com a finalidade de fornecer subsídios ao Presidente da República nos 
assuntos de interesse nacional (Lei nº 9.883/1999). 

A Lei nº 9.883/1999, primeiramente, fala em sistema que significa a forma de 

atuação não isolada, mas da necessária cooperação de outros órgãos, tanto em nível 

Federal, como Estadual e Municipal, no fornecimento de informações para fins de 

inteligência de Estado. Embora não exista uma relação de hierarquia entre as 

instituições que compõem o Sistema Brasileiro de Inteligência o princípio da 

cooperação e da confiança são essenciais para o seu funcionamento. Quanto ao 

destinatário do produto da atividade de inteligência, a lei segue a vertente doutrinária 

da inteligência de Estado, ou seja, seus conhecimentos produzidos se destinam a 

auxiliar o decisor principal da estrutura estatal que é Presidente da República, com a 

ressalva quanto ao objeto que são as questões de relevância nacional.  

Art. 1º 
[...] 
§ 1o O Sistema Brasileiro de Inteligência tem como fundamentos a 
preservação da soberania nacional, a defesa do Estado Democrático de 
Direito e a dignidade da pessoa humana, devendo ainda cumprir e preservar 
os direitos e garantias individuais e demais dispositivos da Constituição 
Federal, os tratados, convenções, acordos e ajustes internacionais em que a 
República Federativa do Brasil seja parte ou signatário, e a legislação 
ordinária. 

Mas é no § 1º que a lei demonstra seu alinhamento ao estado democrático de 

direito ao repetir dispositivos previstos na Constituição Federal, com respeito à 

dignidade da pessoa humana, garantindo a preservação dos direitos e garantias 

individuais não só da Lei Maior, como também de todos os tratados e convenções 

internacionais dos quais o Brasil é signatário. Trata-se de uma importante e inédita 

inovação na lei de inteligência brasileira. São princípios que devem nortear todas as 

ações realizadas pelos órgãos de inteligência. Não existe espaço de atuação fora 

desses parâmetros. 

§ 2o Para os efeitos de aplicação desta Lei, entende-se como inteligência a 
atividade que objetiva a obtenção, análise e disseminação de conhecimentos 
dentro e fora do território nacional sobre fatos e situações de imediata ou 
potencial influência sobre o processo decisório e a ação governamental e 
sobre a salvaguarda e a segurança da sociedade e do Estado. 
§ 3o Entende-se como contra-inteligência a atividade que objetiva neutralizar 
a inteligência adversa. 

O dispositivo em exame apresenta a definição legal tanto de inteligência 

quanto de contrainteligência, que se coadunam com os conceitos clássicos já 

estudados. A própria lei deixa em evidência a função protetiva da contrainteligência, 
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sobretudo contra atos de espionagem que possa estar sendo desencadeada no país 

por outro Estado estrangeiro que tem interesse nos conhecimentos protegidos. 

A lei amplia o âmbito de proteção incluindo não só o Estado, no sentido de 

uma segurança nacional, mas também acentua a proteção da sociedade.  

A expressão segurança nacional é utilizada com frequência na doutrina 

estrangeira, sobretudo na Europa, cujo significado corresponde aos princípios do 

estado democrático de direito não só em termos de defesa nacional no aspecto de 

proteção ao Estado, mas também como mecanismo de proteção da sociedade contra 

toda e qualquer ameaça.  

Este vocablo, seguridad, al cual habitualmente se le agrega nacional, há sido 
muchas veces mal interpretado y por consiguiente mal utlizado. La expresión 
seguridad nacional, que comenzó a utilizerse despúes de la Segunda Guerra 
Mundial, tiene significados diferentes; por um lado significa proteger a una 
Nación de la agresión externa siendo así equivalente al tradicional concepto 
de defesa nacional, por outro, se considera a la seguridad nacional em um 
sentido amplio, em que para las superpotencias incluye además la protección 
de sus interesses econ\zômicos y políticos em el exterior. 
[...] 
El Asesor de Seguridad Nacional de EEUU, Willian P. Clark, señaló como 
princípios de la estrategia de de seguridad nacional estadounidenses, la 
preservación de las instituiciones de libertad y democracia, la protección de 
los ciudadanos, la promoción del bienestar econômico y el mantenimiento de 
um ordem internacional que apoye estas instituciones y principios.194  

A concepção democrática do conceito de segurança nacional é aquela que 

reconhece o papel do Estado como garantidor de uma política que vise à proteção de 

seus cidadãos contra ameaças à vida, liberdade, integridade física e psicológica, 

identidade psicocultural e bem-estar de todos, promovendo a paz interna e externa.195  

Assim, para efeitos desta pesquisa, a ideia de segurança nacional a ser 

promovida pelo Estado significa a preservação da democracia em seu sentido mais 

abrangente, garantindo as liberdades fundamentais dos cidadãos, os direitos 

humanos e a harmonia e funcionamento das instituições. É um enfoque adequado às 

demandas deste século, que em nada se assemelha à ideia ultrapassada, mas por 

muito tempo aceita, de que segurança nacional significava a proteção do Estado 

contra um inimigo político ideológico, típico pensamento do período da Guerra Fria e 

que ainda hoje, infelizmente, é utilizado pelos regimes ditatoriais que existem pelo 

                                            
194 ESTEVEZ, Eduardo E.. Seguridad e inteligencia em el estado democratico. Buenos Aires 
(Argentina): Fundacion Arturo Ilia para la democracia y la paz, 1988, p. 17.  
195 Idem. Ibidem, p. 20. 
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mundo para perseguir cidadãos que lutam pela democracia e pelo respeito às 

liberdades. 

Proteger a sociedade é uma atribuição muito ampla que indica a adoção de 

medidas contra qualquer tipo de ameaça tanto as de origem externa, como atentados 

terroristas ou crimes cibernéticos, quanto as internas, como as ações em território 

nacional perpetradas pela criminalidade organizada, danos ao meio ambiente, 

corrupção ou qualquer outro tipo de ato que possa colocar em risco as pessoas. Tudo 

pode ser objeto de atuação da atividade de inteligência. Também por essa diversidade 

é que devem ser reconhecidas as demais categorias de inteligência que em regra 

coincidem com a atribuição legal de determinados órgãos públicos como já se expôs. 

A atuação fora do território nacional, embora prevista, é de difícil execução 

sem que exista uma proteção legal ao agente de inteligência que terá de operar num 

determinado país para buscar conhecimentos necessários sobre uma eventual 

ameaça em curso contra alvos no Brasil. A previsão genérica e abstrata não é 

suficiente para assegurar as garantias necessárias não só ao órgão, mas 

principalmente ao agente de inteligência. 

Art. 2o Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal que, direta 
ou indiretamente, possam produzir conhecimentos de interesse das 
atividades de inteligência, em especial aqueles responsáveis pela defesa 
externa, segurança interna e relações exteriores, constituirão o Sistema 
Brasileiro de Inteligência, na forma de ato do Presidente da República. 
§ 1o O Sistema Brasileiro de Inteligência é responsável pelo processo de 
obtenção, análise e disseminação da informação necessária ao processo 
decisório do Poder Executivo, bem como pela salvaguarda da informação 
contra o acesso de pessoas ou órgãos não autorizados. 

Esse artigo menciona a composição do Sistema Brasileiro de Inteligência, a 

qual está especificada de maneira taxativa no artigo 4º, do Decreto nº 4.376/2002.196 

                                            
196 Art. 4o  O Sistema Brasileiro de Inteligência é composto pelos seguintes órgãos: I - Casa Civil da 
Presidência da República, por meio de sua Secretaria-Executiva; II - Secretaria de Governo da 
Presidência da República, órgão de coordenação das atividades de inteligência federal; III - Agência 
Brasileira de Inteligência - ABIN, da Secretaria de Governo da Presidência da República, como órgão 
central do Sistema; IV - Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, 
da Diretoria de Inteligência Policial do Departamento de Polícia Federal, do Departamento de Polícia 
Rodoviária Federal, do Departamento Penitenciário Nacional e do Departamento de Recuperação de 
Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, da Secretaria Nacional de Justiça; V - Ministério da Defesa, 
por meio da Subchefia de Inteligência Estratégica, da Assessoria de Inteligência Operacional, da 
Divisão de Inteligência Estratégico-Militar da Subchefia de Estratégia do Estado-Maior da Armada, do 
Centro de Inteligência da Marinha, do Centro de Inteligência do Exército, do Centro de Inteligência da 
Aeronáutica, e do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia; VI - Ministério 
das Relações Exteriores, por meio da Secretaria-Geral de Relações Exteriores e da Coordenação-
Geral de Combate aos Ilícitos Transnacionais; VII - Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria-
Executiva do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, da Secretaria da Receita Federal do 
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A diversidade de órgãos que compõem o sistema de inteligência que atuam 

de forma colaborativa na inteligência de Estado implica necessariamente no 

reconhecimento das outras categorias de inteligência, ou seja, são os conhecimentos 

que tais órgãos ou entidades produzem para auxiliar no exercício de suas 

competências. 

A Lei que criou o SISBIN abre uma possibilidade da participação de órgãos 

de inteligência dos estados da Federação para integrarem o Sistema mediante 

instrumentos formais celebrados: mediante ajustes específicos e convênios, ouvido o 

competente órgão de controle externo da atividade de inteligência, as Unidades da 

Federação poderão compor o Sistema Brasileiro de Inteligência (artigo 2º, § 2º).  

Art. 3o  Fica criada a Agência Brasileira de Inteligência - ABIN, órgão da 
Presidência da República, que, na posição de órgão central do Sistema 
Brasileiro de Inteligência, terá a seu cargo planejar, executar, coordenar, 
supervisionar e controlar as atividades de inteligência do País, obedecidas à 
política e às diretrizes superiormente traçadas nos termos desta Lei.  

A Lei também criou o que podemos chamar de órgão oficial brasileiro 

responsável pela atividade de inteligência em todo o país e com previsão também de 

atuação no exterior.  

Sobre a ABIN, vale mencionar uma observação feita por um dos seus ex-

integrantes, Gonçalves, e que de certa forma denota a pouca importância que a 

inteligência de Estado tem, ainda, no Brasil: 

Um aspecto importante da criação e funcionamento da ABIN diz respeito, sem 
dúvida, ao estigma ainda muito forte que a Agência carrega em relação ao 
SNI e ao passado autoritário. Desde o início de seu funcionamento, a ABIN 
tem passado por uma crise de identidade, associada a problemas internos 
que vão desde conflitos entre analistas de informações mais antigos (muitos 
dos quais egressos do SNI) e os novos concursados, até envolvimento em 
escândalos de vazamento de informações e de denúncias sobre a 
permanência em seus quadros de supostos envolvidos com a repressão e 
tortura do regime militar. Também há que se acrescentar os problemas 
salariais e, ponto de atrito nas relações entre a direção da Agência e seu 
pessoal desde antes de sua criação, a expectativa frustrada de um plano de 

                                            
Brasil e do Banco Central do Brasil; VIII - Ministério do Trabalho e Previdência Social, por meio da 
Secretaria-Executiva; IX - Ministério da Saúde, por meio do Gabinete do Ministro de Estado e da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA; X - Casa Militar da Presidência da República; XI - 
Ministério da Ciência e Tecnologia, por meio do Gabinete do Ministro de Estado; XII - Ministério do Meio 
Ambiente, por meio da Secretaria-Executiva e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA; XIII - Ministério da Integração Nacional, por meio da Secretaria Nacional 
de Defesa Civil; XIV - Controladoria-Geral da União, por meio da Secretaria-Executiva; XV - Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio de sua Secretaria-Executiva; XVI - Secretaria de 
Aviação Civil da Presidência da República, por meio de sua Secretaria-Executiva; XVII - Ministério dos 
Transportes, por meio de sua Secretaria-Executiva e do Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes - DNIT; XVIII - Ministério de Minas e Energia, por meio de sua Secretaria-Executiva; e IX - 
Ministério das Comunicações, por meio de sua Secretaria-Executiva.  
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carreira que viesse a melhorar as condições de trabalho dos profissionais de 
inteligência. Pode-se perceber que esses problemas estão muito 
relacionados à ausência de um mandato e de claras atribuições à ABIN, o 
que também repercute na ignorância da Administração Pública e da 
sociedade sobre a importância da atividade e, portanto, no desprestígio por 
que passa a inteligência no Brasil.197   

Desta maneira, embora se reconheça que alguns avanços têm sido feitos na 

sedimentação dessa importante atividade para o Estado brasileiro, existe ainda um 

longo caminho a ser percorrido em termos de um marco regulatório que atenda às 

necessidades operacionais e administrativas, bem como uma necessária 

recomposição de recursos humanos e materiais. 

Parágrafo único. As atividades de inteligência serão desenvolvidas, no que 
se refere aos limites de sua extensão e ao uso de técnicas e meios sigilosos, 
com irrestrita observância dos direitos e garantias individuais, fidelidade às 
instituições e aos princípios éticos que regem os interesses e a segurança do 
Estado. 

É nas disposições deste parágrafo que é mencionada, porém de forma tênue 

e insuficiente, a fundamentação legal para as operações de inteligência. O uso de 

técnicas e meios sigilosos é uma expressão tão ampla quanto imprecisa e, no nosso 

entendimento, em nada contribui para dar o suporte jurídico tão necessário ao 

desenvolvimento da atividade de inteligência, uma vez que não especifica quais são 

essas técnicas e em que medida podem ser usadas. Tampouco define o que seria um 

meio sigiloso, conforme explica Pacheco: 

Expressões tão genéricas quanto essas eram aceitáveis antes da 
Constituição de 1988, quando ainda não se havia desenvolvido, no Brasil, a 
compreensão do princípio constitucional do devido processo legal, como 
aplicável a qualquer ato estatal, seja administrativo, judicial ou legislativo. 
Como é possível que as atividades de inteligência sejam desenvolvidas, “no 
que se refere aos limites de sua extensão e ao uso de técnicas e meios 
sigilosos, com irrestrita observância dos direitos e garantias individuais”, se 
não há qualquer dispositivo legal sobre quais são essas técnicas e meios 
sigilosos e como, de maneira específica, realizá-los/limitá-los?198   

Certamente essa necessidade de se dispor dos instrumentos jurídicos 

necessários à inteligência ficará mais clara ao leitor quando forem exemplificados, 

mais adiante, alguns dispositivos contidos em leis de inteligência estrangeiras. E a 

conclusão a que se chegará é a de que essa lei atual não serve ao Brasil:  

A atividade de inteligência é essencial à segurança da sociedade e do Estado 
brasileiros, mas ela não consegue se fortalecer e cumprir sua missão, tendo 
em vista sua legislação deficitária e inadequada ao estado democrático de 
direito. 

                                            
197 GONÇALVES, Joanisval Brito. Sed quis custodiet ipso custodes? op. cit., p. 563. 
198 PACHECO, Denilson Feitoza. Inteligência, segurança e direito, op. cit., p. 125. 
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A legislação brasileira de inteligência é incompatível com o atual nível 
de evolução e estabilidade democráticas do país (grifo nosso)199 

A lei faz referência ainda às demais atribuições da ABIN, com reforço na 

atuação de forma sigilosa, tudo com a finalidade de orientar as decisões do Chefe do 

Poder Executivo Federal: 

Art. 4o À ABIN, além do que lhe prescreve o artigo anterior, compete: 
I - planejar e executar ações, inclusive sigilosas, relativas à obtenção e 
análise de dados para a produção de conhecimentos destinados a assessorar 
o Presidente da República; 
II - planejar e executar a proteção de conhecimentos sensíveis, relativos aos 
interesses e à segurança do Estado e da sociedade; 
III - avaliar as ameaças, internas e externas, à ordem constitucional; 
IV - promover o desenvolvimento de recursos humanos e da doutrina de 
inteligência, e realizar estudos e pesquisas para o exercício e aprimoramento 
da atividade de inteligência. 

Ao mencionar a proteção de conhecimentos sensíveis dá ênfase à atividade 

de contrainteligência que não pode ser desassociada da inteligência propriamente 

dita.200 

Esses são os pontos mais importantes sobre a legislação brasileira de 

inteligência, uma vez que outros diplomas normativos se referem mais a aspectos 

administrativos como o vínculo funcional de seus componentes, a estrutura interna de 

cargos e funções, sua posição na estrutura do Poder Executivo, ou seja, são aspectos 

sem interesse para o objeto desta pesquisa. 

 

3.3. Política Nacional de Inteligência - PNI  

Seguindo na análise dos dispositivos da Lei 9.883/1999 cabe destaque ao 

previsto no artigo 5º que previu a adoção de uma política nacional de inteligência: 

Art. 5o A execução da Política Nacional de Inteligência, fixada pelo Presidente 
da República, será levada a efeito pela ABIN, sob a supervisão da Câmara 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Conselho de Governo. 
Parágrafo único. Antes de ser fixada pelo Presidente da República, a Política 
Nacional de Inteligência será remetida ao exame e sugestões do competente 
órgão de controle externo da atividade de inteligência 

                                            
199 PACHECO, Denilson Feitoza. Inteligência, segurança e direito, op. cit., p. 141. 
200 Na visão deste autor existe uma clara diferença entre os conceitos de conhecimentos sensíveis e 
conhecimentos sigilosos. Os conhecimentos sensíveis abrangem uma categoria de informações que, 
embora não estejam abrangidos pela legislação sobre proteção de conhecimentos, no caso brasileiro, 
a Lei 12.527/2011 – Lei de acesso a informação -  sua divulgação pública além de desnecessária, pode 
causar problemas ao órgão que os detém. Como exemplo podemos citar um documento interno 
referente às rotinas de um órgão de inteligência, constantemente sujeito a modificações, que não está 
classificado pela lei, mas que contém conhecimentos que não devem ser divulgados além do pessoal 
que opera na agência. Já conhecimentos sigilosos significam aqueles que estão sob proteção legal, de 
acordo com os procedimentos fixados para a classificação de documentos. 
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A primeira observação que não poderia deixar de ser feita, corrobora a tese 

infeliz que por várias vezes foi mencionada nesta pesquisa, a qual denota a pouca 

importância que a atividade de inteligência teve e, podemos dizer, ainda tem na esfera 

governamental. Foram necessários dezessete anos até a edição do Decreto nº 8.793, 

de 29 de junho de 2016, o qual, cumprindo o previsto no dispositivo da lei mencionado, 

finalmente fixou a política nacional de inteligência. 

Evidentemente é mais um documento importante a compor o marco 

regulatório que visa a definir os parâmetros e os limites de atuação da atividade de 

inteligência e de seus executores no âmbito do Sistema Brasileiro de Inteligência. 

Antes de sua edição no longo caminho percorrido a PNI foi submetida, 

conforme previsão legal, ao crivo do órgão de controle externo da atividade de 

inteligência no Brasil que é o Congresso Nacional. 

Entendendo desnecessária a reprodução ipsis litteris de todo o seu conteúdo, 

por outro lado é importante destacar alguns pontos que definem o próprio conteúdo 

da inteligência de Estado.  

A PNI ratifica o significado de inteligência e de contrainteligência para fins 

legais no Brasil e fixa seus pressupostos de ação. Ressalta que a inteligência é uma 

atividade especializada de Estado e não de governo, tem caráter permanente e se 

destina a auxiliar no processo decisório de mais alto nível. 

Como atividade estatal sua ação deve observar os parâmetros constitucionais 

do estado democrático de direito como o respeito aos direitos e garantias individuais 

dos cidadãos, pautada pela consecução do bem comum e defesa dos interesses da 

sociedade. 

Ao se referir à atividade especializada vai um pouco mais além, ou seja, não 

só prevê o emprego de meios sigilosos em suas ações como forma de preservação 

da própria essência dessa atividade, como faz menção às operações de inteligência 

realizadas sob estrito amparo legal -, que buscam, por meio do emprego de técnicas 

especializadas, a obtenção do dado negado (item 2.4 da PNI). Mais uma vez cabem 

questionamentos: Qual é o amparo legal das operações de inteligência na legislação 

brasileira? Em que consistem essas técnicas especializadas?   

A PNI também faz referência ao que considera como sendo um conjunto das 

principais ameaças que podem oferecer riscos tanto para a segurança nacional como 
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para a integridade do Estado e da sociedade. É um importante referencial de atuação 

da inteligência. 

A espionagem, já tratada no primeiro capítulo, é um dos pontos a mais a ser 

observado pelo órgão de inteligência no sentido de identificar e neutralizar, pela 

contrainteligência, essa ameaça no território brasileiro. A PNI destaca a espionagem 

para fins de obtenção de conhecimentos que podem afetar atividades 

socioeconômicas não só do Estado, mas também de empresas brasileiras que lidam 

com conhecimentos que precisam ser protegidos em face do interesse que atraem de 

outras concorrentes internacionais. Aí inclui-se a atividade de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico, alvo de acirrada competição entre países capitalistas. A 

propriedade intelectual é um instrumento jurídico que visa a proteger o conhecimento 

humano, incluindo direitos autorais, imagens, patente etc. Destaca-se a visão da 

importância da proteção do conhecimento: 

Hoje em dia, a proteção do conhecimento adquirido impacta diretamente o 
desenvolvimento econômico dos países do chamado primeiro mundo, que 
impõe aos demais estado sanções comerciais e cobrança de royalties pelas 
tecnologias disponibilizadas, mantendo países soberanos sob sua 
dependência econômica, inibindo o seu crescimento e, tratando-os coo se ex-
colônias fossem.201  

A sabotagem é uma ação deliberada que visa a destruir, inutilizar, 

comprometer o funcionamento, danificar, etc., atingindo qualquer alvo de interesse 

como um banco de dados, uma infraestrutura crítica ou uma instalação com o objetivo 

de provocar a suspensão de atividades cruciais ao Estado ou a sociedade. Via de 

regra, sua ocorrência é tipificada como crime e apurada pela legislação penal e 

processual pela polícia judiciária. Entretanto, o mais importante é a atuação do órgão 

de inteligência no sentido de adotar uma ação de identificação preventiva da ameaça 

para que sejam tomadas providências, com o objetivo de evitar o dano. São as ações 

de contrainteligência, contrassabotagem, contraespionagem etc. A ocorrência de 

ações de sabotagem pode impedir ou dificultar a consecução de interesses 

estratégicos brasileiros (item 6.2 da PNI). 

A atuação contra interferência externa e as ações contrárias à soberania 

nacional indicam a necessidade de se evitar condutas, de quem quer que seja, contra 

os interesses nacionais para favorecer interesses estrangeiros e a não ingerência nos 

                                            
201 OLIVEIRA, Hércules Rodrigues de. Propriedade intelectual: uma visão de contrainteligência. 
Revista Brasileira de Inteligência. Brasília: Abin, nº 7, jul. 2012, p. 69. 
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assuntos internos, que também seria uma afronta a soberania do Brasil. Implica numa 

constante vigilância sobre o território brasileiro, atribuição constitucional das Forças 

Armadas com o uso da inteligência militar.  

A proteção contra-ataques cibernéticos constitui hoje um dos principais 

objetivos de defesa na guerra cibernética que, ao invés de acontecer num campo de 

batalha convencional, se desenvolve no chamado ciberespaço. A inteligência 

cibernética é uma das categorias de inteligência em pleno desenvolvimento e muito 

necessária na complementação da inteligência de Estado. 

As ações contra o terrorismo também constituem hoje uma das mais altas 

prioridades dos Estados tendo em vista uma série de acontecimentos desde o 11 de 

setembro nos Estados Unidos até os recentes ataques em países da Europa. Nesse 

aspecto é fundamental a atuação do órgão de inteligência e, sobretudo o 

compartilhamento de informações em nível de agências do mundo, uma vez que tais 

ações podem acontecer a qualquer hora e em qualquer ponto do planeta.202  

As atividades ilegais envolvendo bens de uso dual e tecnologias 

sensíveis, também constituem preocupação permanente da inteligência que opera 

para identificar indivíduos ou grupos que tentam acesso a esses conhecimentos. Tais 

ameaças são permanentes aos países detentores dessas tecnologias, dentre os quais 

está o Brasil.203 

As armas de destruição em massa que constituem uma constante 

preocupação de toda a humanidade pelo risco que oferecem à paz mundial e 

certamente ensejam um trabalho de inteligência entre agências para identificar a 

origem e o tipo de arma que está sendo produzido e que poderá ser utilizado contra 

alvos humanos provocando danos catastróficos. 

                                            
202 No Brasil a Lei nº 13.260 de 16 de março de 2016 regulamentou o disposto no inciso XLIII do art. 5º 
da Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e 
processuais e reformulando o conceito de organização terrorista. O terrorismo consiste na prática por 
um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou 
preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social 
ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública (artigo 
2º). 
203 Nos termos da Lei nº 9.112 de 10 de outubro de 1995, consideram-se bens sensíveis os bens de 
uso duplo e os bens de uso na área nuclear, química e biológica. Bens de uso duplo são os de aplicação 
generalizada, desde que relevantes para aplicação bélica. 
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A criminalidade organizada, que até pouco tempo era uma preocupação mais 

restrita à segurança pública dos Estados no âmbito interno, passou a ter uma 

conotação em âmbito nacional e internacional à medida que houve a expansão na 

vertente transnacional com o tráfico de drogas, de pessoas, de armas, o contrabando, 

exigindo um trabalho de intercâmbio e cooperação entre agências.  

A corrupção, que nos últimos tempos tem dado destaque ao Estado brasileiro, 

cujo enfrentamento compete a órgãos específicos como a Polícia Judiciária, Ministério 

Público, Tribunais de Contas, Corregedorias, além de outros tantos, nas esferas 

federal, estadual e municipal, entendemos que não são objeto da inteligência de 

Estado pelo fato de serem condutas criminosas que requerem um trabalho e 

investigação de autoria e materialidade, conforme explicamos quando tratamos desse 

assunto no primeiro capítulo. Contudo, nada impede que haja uma colaboração da 

inteligência na produção de conhecimentos não como elementos de prova, mas tão 

somente como subsídios para orientar as estratégias controle, prevenção e repressão 

da corrupção. 

E, por fim a PNI também prevê como ameaça as ações contrárias ao estado 

democrático de direito, que atentem contra o pacto federativo, os direitos e as 

garantias fundamentais, a dignidade da pessoa humana, o meio ambiente, etc. Cabe 

também a atividade de inteligência identificar potenciais ameaças a essa estabilidade 

democrática para permitir a tomada de decisões visando a salvaguardar os interesses 

do estado de direito. 

Após enumerar aquilo que considera como sendo as ameaças passíveis de 

objeto da atividade de inteligência a PNI fixa as diretrizes que constituem uma linha 

de ação para balizamento dos órgãos de inteligência, em especial da ABIN. São as 

diretrizes: prevenir ações de espionagem no País; ampliar a capacidade de detectar, 

acompanhar e informar sobre ações adversas aos interesses do Estado no exterior; 

prevenir ações de sabotagem; expandir a capacidade operacional da Inteligência no 

espaço cibernético; compartilhar dados e conhecimentos; ampliar a confiabilidade do 

Sistema Brasileiro de Inteligência; expandir a capacidade operacional da Inteligência; 

fortalecer a cultura de proteção de conhecimentos; cooperar na proteção das 

infraestruturas críticas nacionais; cooperar na identificação de oportunidades ou áreas 

de interesse para o Estado brasileiro. 
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3.4.  Leis de inteligência estrangeiras e as garantias funcionais  

Até este ponto o que se procurou mostrar ao leitor foi um quadro que 

representa a realidade brasileira de hoje quanto ao conjunto normativo de suporte à 

atividade de inteligência de Estado, ou seja, são as ferramentas de trabalho que 

possuem os seus operadores.  

Obviamente, se forem consideradas algumas leis brasileiras, como o código 

penal, leis administrativas, processuais, trabalhistas e outras, encontraremos 

dispositivos que protegem o sigilo funcional, ou a obrigação de guardar segredo 

imposto às pessoas que exercem certas profissões, etc. Do ponto de vista de 

organização administrativa, há legislação que rege o pessoal da Agência Brasileira de 

Inteligência como servidores da Administração Pública Federal.204  

Mas especificamente à inteligência de Estado, seja pela interpretação de 

princípios constitucionais, pela incidência da teoria dos poderes implícitos ou pela 

análise da Lei nº 9.883/1999, podemos concluir que há ainda uma hipossuficiência 

desse sistema para suporte às operações e principalmente por não oferecer as 

necessárias garantias funcionais aos profissionais que atuam nesta atividade, cuja 

evidência de tal conclusão poderá ser facilmente verificada com exemplos de 

legislações específicas de inteligência de alguns países democráticos que as 

possuem. 

Assim, serão comentados alguns conjuntos normativos estrangeiros, 

escolhidos dentre os países, cujos autores e as respectivas pesquisas realizadas 

sobre o tema inteligência, serviram de base a esta pesquisa. Não se trata de um 

estudo comparado, para o qual teríamos que ir muito além dos propósitos desta 

pesquisa para estudar todo o sistema político administrativo e judiciário de cada 

Estado mencionado.  

                                            

204 Lei nº 11.776, de 17 de setembro de 2008. Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e 
Cargos da Agência Brasileira de Inteligência - ABIN, cria as Carreiras de Oficial de Inteligência, Oficial 
Técnico de Inteligência, Agente de Inteligência e Agente Técnico de Inteligência e dá outras 
providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov. br/ccivil _03/_ato 2007-2010/2008/Lei 
/L11776.htm >. Acesso em: 14 nov. 2017. 
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 Como primeiro exemplo vamos citar a Ley nº 19.974/2004 sobre el Sistema 

de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia205 do Chile que 

contém de início várias definições e conceitos sobre sistema de inteligência, órgãos 

que o compõe, atribuições e competências, princípios de cooperação, etc.  

Como um órgão da administração pública daquele país o pessoal da Agencia 

Nacional de Inteligência é regido por um estatuto administrativo que se aplica a todos 

os funcionários civis do Estado com as exceções que a lei em exame menciona (artigo 

13). 

A Lei chilena possui também em seu Título V a possibilidade de se adotarem 

alguns procedimentos considerados especiais para a obtenção de informações, desde 

que não obtidas por outros meios (fontes abertas), necessárias exclusivamente ao 

desenvolvimento da atividade de inteligência e contrainteligência para a segurança 

nacional e proteção da sociedade contra o terrorismo, o crime organizado e o 

narcotráfico: 

Artículo 23.- Cuando determinada información sea estrictamente 
indispensable para el cumplimiento de los objetivos del Sistema y no pueda 
ser obtenida de fuentes abiertas, se podrá utilizar los procedimentos 
especiales de obtención de información a que se refiere el presente Título, en 
la forma y con las autorizaciones que en el mismo se disponen. 
Dichos procedimientos estarán limitados exclusivamente a actividades de 
inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo resguardar la 
seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del 
terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico. 

E quando se refere aos procedimentos especiais estes vêm especificados no 

artigo seguinte deixando também claro quais são eles: 

Artículo 24.- Para los efectos de esta ley se entiende por procedimientos 
especiales de obtención de información, los que permiten el acceso a 
antecedentes relevantes contenidos en fuentes cerradas o que provienen de 
ellas, que aporten antecedentes necesarios al cumplimiento de la misión 
específica de cada organismo operativo. 
Tales procedimientos son los siguientes: 
a) La intervención de las comunicaciones telefónicas, informáticas, radiales 
y de la correspondencia en cualquiera de sus formas; 
b) La intervención de sistemas y redes informáticos; 
c) La escucha y grabación electrónica incluyendo la audiovisual, y 
d) La intervención de cualesquiera otros sistemas tecnológicos destinados a 
la transmisión, almacenamiento o procesamiento de comunicaciones o 
información. 

                                            
205 CHILE. Biblioteca del Congresso Nacional de Chile/BCN. Ley nº 19974/2004, sobre el Sistema de 
Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia. Disponível em: < 
https://www.leychile.cl/N?i=230999&f=2004-10-02&p= > Acesso em 15 set 2017. 
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Esses procedimentos que são expressamente definidos dependem de ordem 

judicial que poderá ser solicitada pelos chefes dos organismos de inteligência e desde 

que se destinem ao cumprimento das competências legais (artigos 8º e 27º). Portanto, 

o responsável pela Inteligência de Estado tem a faculdade de requerer judicialmente 

a autorização de certas medidas invasivas da privacidade dos cidadãos para fins de 

produção de conhecimentos que visam, como previsto na lei, à segurança do Estado 

e da sociedade. 

Há também uma expressa proteção para a realização do procedimento 

operacional de infiltração de agentes, os quais poderão ter suas identidades 

encobertas sem a necessidade de ordem judicial, apenas com providências 

administrativas internas. Trata-se de uma importante ferramenta que assegura uma 

proteção ao agente de inteligência: 

Artículo 31.- Los directores o jefes de los organismos de inteligencia militares 
o policiales, sin necesidad de autorización judicial, podrán disponer que uno 
de sus funcionarios, en el ámbito de las competencias propias de su servicio 
y en el ejercicio de las actividades señaladas en el inciso segundo del artículo 
23, oculte su identidad oficial con el fin de obtener información y recabar 
antecedentes que servirán de base al proceso de inteligencia a que se refiere 
esta ley. Para tal objetivo podrá introducirse en organizaciones sospechosas 
de actividades criminales. 
La facultad a que se refiere el inciso primero comprende el disponer el empleo 
de agentes encubiertos, y todos aquellos actos necesarios relativos a la 
emisión, porte y uso de la documentación destinada a respaldar la identidad 
creada para ocultar la del agente. 

A Lei também estabelece a obrigação da guarda de segredo do conjunto de 

informações produzidas pela inteligência, com previsão de pena para violação deste 

mandamento (artigos 38 e 44). Mais incisiva é a proteção das fontes de informação 

que possuem essa especial garantia que não pode ser suspensa nem por ordem 

judicial: 

Artículo 41.- Los funcionarios de los organismos de inteligencia, cualquiera 
que sea su rango o nivel jerárquico, tendrán derecho a mantener en secreto 
la identidad de las personas que han sido sus fuentes de información, las que 
no estarán obligados a revelar ni aun a requerimiento judicial. 

Na Espanha, a inteligência é coordenada pelo Centro Nacional de Inteligencia 

(CNI) e tem como marcos regulatórios a Ley 11/2002 e Ley Orgánica 2/2002.206 A 

primeira, que estrutura o CNI, em sua exposição de motivos ressalta o 

reconhecimento da importância dos serviços de inteligência para aquele país:  

                                            
206 CNI. Centro Nacional de Inteligencia. Normativa Reguladora del CNI. Ley 11/2002, de 6 de mayo 
reguladora del CNI. Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del CNI. 
Disponível em: < https://www.cni.es/>. Acesso em 15 set 2017. 
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La sociedad española demanda unos servicios de inteligencia eficaces, 

especializados y modernos, capaces de afrontar los nuevos retos del actual 
escenario nacional e internacional, regidos por los principios de control y 
pleno sometimiento al ordenamiento jurídico.  

E também deixa claro o seu objeto que é, em outras palavras, um conjunto de 

garantias para que os serviços de inteligência possam atuar no cumprimento de suas 

competências: 

Esta Ley, inspirándose en el modelo de los países de nuestro entorno político 
y cultural, pretende, por tanto, dotar a los servicios de inteligencia de los 
instrumentos precisos para que puedan cumplir los objetivos que les asignen 
las disposiciones legales y reglamentarias. 

Na Lei 11/2002 existe uma previsão quanto à proteção do pessoal que atua 

no CNI com respeito a suas identidades conforme artículo 5: 

3. El Centro Nacional de Inteligencia podrá disponer y usar de medios y 
atividades   bajo cobertura pudiendo recabar de las autoridades legalmente 
encargadas de su expedición las identidades, matrículas y permisos 
reservados que resulten precisos y adecuados a las necesidades de sus 
misiones. 
Asimismo, sus miembros dispondrán de documentación que les acredite, en 
caso de necesidad, como miembros del Centro, sin que ello exonere a la 
persona o entidad ante la que se produzca la acreditación de la obligación de 
guardar secreto sobre la identidade de dicho personal. Las autoridades 
competentes ante las que comparezcan miembros del Centro Nacional de 
Inteligencia por motivos relacionados con actividades del servicio, adoptarán 
las medidas necesarias para asegurar la protección de los datos personales, 
identidad y apariencia de aquéllos.  
También dispondrán de licencia de armas, en función de las necesidades del 
servicio, de acuerdo con la normativa vigente. 

A segunda Lei que complementa a primeira, é reguladora del control judicial 

previo del Centro Nacional de Inteligencia, principalmente com vista aos direitos 

fundamentais previstos na Constituição espanhola. 

 A Lei 2/2002 estabelece que o CNI pode solicitar pela via judicial: autorización 

para la adopción de medidas que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto 

de las comunicaciones, siempre que tales medidas resulten necesarias para el 

cumplimiento de las funciones asignadas al Centro (Artículo único). 

Não obstante o conjunto normativo que o Estado espanhol possui para 

respaldo a sua inteligência de Estado, cabe um breve comentário que denota essa 

preocupação com a disseminação da chamada cultura de inteligência a toda 

sociedade daquele país e, principalmente, o fomento de discussões acadêmicas com 

o objetivo de disseminar o papel desta importante atividade estatal em prol da 

segurança e democracia modernas: 
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La llamada Cultura de Inteligencia es una política de sensibilización pública 
iniciada en 2003 por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el objetivo 
de mejorar el conocimiento de la sociedad en lo que respecta al fin y las 
funciones del Servicio de Inteligencia, como institución que forma parte del 
Estado democrático y que actúa al amparo de la legislación y controlado por 
ésta. Intenta demostrar también la importancia del análisis y de la Inteligencia 
como herramienta clave para la toma de decisiones estratégicas, tanto a nivel 
estatal como en el ámbito privado, en un entorno cada vez más globalizado e 
incierto. 
La Cultura de Inteligencia se enmarca en una iniciativa más global, la llamada 
Cultura de Seguridad, que es compartida por los integrantes de la Comunidad 
de Inteligencia española. El objetivo común es que todos los actores sociales 
adquieran conciencia de que tienen un papel activo en la salvaguarda de la 
seguridad, y que sólo la suma de esfuerzos puede garantizar la seguridad y 
la defensa de los valores que compartimos.207 

Esta iniciativa do CNI, que merece ser aplaudida, só reforça a ideia da 

necessidade de um diálogo com a sociedade civil e a acadêmica no sentido de 

construir uma nova visão da atividade de inteligência em face das demandas do 

mundo moderno e, ainda certamente, contribuirão para superar, se ainda existentes, 

as velhas desconfianças deixadas ao longo da história que colocam em dúvida a 

harmonia dessa atividade com os princípios democráticos. 

Na Argentina a inteligência está regulada pela Lei 25.520/2001 com as 

modificações advindas da Lei 27.126/2015 que, dentre várias alterações, criou a 

Agencia Federal de Inteligencia208 em substituição à Secretaría de Inteligencia. O 

artigo 1º da norma modificadora especifica os objetivos da lei e seu alinhamento com 

a Constituição e com a legislação referente aos direitos humanos:  

La presente ley tiene por finalidad establecer el marco jurídico en el que 
desarrollarán sus actividades los organismos de inteligencia, conforme la 
Constitución Nacional, los Tratados de Derechos Humanos suscriptos y los 
que se suscriban con posterioridad a la sanción de la presentevley y a toda 
otra norma que establezca derechos y garantías. 

A interceptação das comunicações telefônicas, telegráficas, postais etc. é 

vedada pela Constituição Argentina, salvo mediante ordem judicial. Mas, no 

desenvolvimento das atividades de inteligência, quando necessário, é possível 

solicitar a interceptação pela via judicial: 

Artículo 5° — Las comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o 
facsímil o cualquier otro sistema de envío de objetos o transmisión de 
imágenes, voces o paquetes de datos, así como cualquier tipo de 
información, archivos, registros y/o documentos privados o de entrada o 
lectura no autorizada o no accesible al público, son inviolables en todo el 

                                            
207 CNI. Centro Nacional de Inteligencia. Cultura de inteligencia. Disponível em: < https://www.cni.es/ 
es/culturainteligencia /introduccion/ > Acesso em: 05 out. 2017. 
208 Agencia Federal de Inteligencia. Ley 25.520 (Ley de Inteligencia Nacional) y su modificatoria Ley 
27.126. Disponível em: < http://afi.gob.ar >. Acesso em: 15 set 2017. 
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ámbito de la República Argentina, excepto cuando mediare orden o dispensa 
judicial em sentido contrario. 

O pedido para as interceptações do artigo acima pode ser feito pela Agencia 

Federal de Inteligência: 

Artículo 18. — Cuando en el desarrollo de las actividades de inteligencia o 
contrainteligencia sea necesario realizar interceptaciones o captaciones de 
comunicaciones privadas de cualquier tipo, la Secretaría de Inteligencia 
deberá solicitar la pertinente autorización judicial. 

E, por fim, a lei estabelece a obrigação da guarda de segredo aos profissionais 

que atuam na inteligência bem como aos membros da Comissão de Controle: 

Artículo 17: Los integrantes de los organismos de inteligencia, los legisladores 
miembros de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y 
Actividades de Inteligencia y el personal afectado a la misma, así como las 
autoridades judiciales, funcionarios y personas que por su función o en forma 
circunstancial accedan al conocimiento de la información mencionada en el 
artículo 16 de la presente ley deberán guardar el más estricto secreto y 
confidencialidad. 
La obligación de guardar secreto subsistirá no obstante haberse producido el 
cese de las funciones en virtud de las cuales se accedió al conocimiento de 
la información classificada [...] 

No Estado italiano a inteligência é regida pela Lei nº 124, de 3 de agosto de 

2007, que reorganizou todo o Sistema di informazione per la sicurezza della 

Repubblica e nuova disciplina del segreto, atribuindo ao Presidente do Conselho de 

Ministros (Primeiro Ministro no sistema parlamentarista) a alta direção e a 

responsabilidade pela política de todo o sistema de informações e segurança da 

República Italiana.209 

É composto pelo Primeiro Ministro, de um Comitato interministeriale per la 

sicurezza della Repubblica (CISR), da autoridade delegada se houver, do 

Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e das duas Agências de 

Inteligência sendo uma voltada às informações de segurança externas (AISE) e outra 

para as informações de segurança internas (AISI).210 

                                            
209 MOSCA, Carlo; SCANDONE Giuseppe; GAMBACURTA, Stefano; VALENTINI, Marco. I servizi di 
informazione e il segreto di stato, op. cit., p. 791. 
210 Art. 1. (Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri): 
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva: 
a) l’alta direzione e la responsabilità generale della politica dell’informazione per la sicurezza, 
nell’interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione 
a suo fondamento; 
 [...] 
Art. 2. (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica) 
1. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio 
dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall’Autorità 
delegata di cui all’articolo 3, ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), 
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A AISE tem como incumbência, dentre outras atribuições fixadas na Lei, a 

produção de informações visando à defesa, independência, integridade e a segurança 

da República Italiana, abrangendo a atuação, conforme acordos internacionais, contra 

ameaças oriundas do exterior ao território italiano. É a inteligência de Estado de 

natureza estratégica e que colabora na proteção dos interesses políticos, militares, 

econômicos, científicos e industriais da Itália. É também atribuição dessa agência a 

atuação fora do território nacional para identificar e contrastar a atividade de 

espionagem contra o Estado italiano que tenha como objetivo o de causar danos aos 

interesses nacionais. 

A AISI, basicamente, tem as mesmas atribuições da sua coirmã AISE, porém 

voltada para a segurança interna do território italiano com foco na identificação de 

atividades consideradas subversivas, criminais e terroristas, atuando também contra 

eventual espionagem em curso que coloque em risco os interesses nacionais.211 

A Lei prevê, também, a possibilidade de se utilizarem as chamadas 

identidades de cobertura aos agentes, cujos dados relativos à pessoa são diversos 

dos verdadeiros, tudo para facilitar a atividade operacional, nas situações e nas 

condições previstas no artigo 24.212 

                                            
dall’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall’Agenzia informazioni e sicurezza interna 
(AISI). 
2. Ai fini della presente legge, per «servizi di informazione per la sicurezza» si intendono l’AISE e l’AISI. 
[...] 
211 Art. 6. (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) 
1. È istituita l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), alla quale è affidato il compito di ricercare 
ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dell’indipendenza, 
dell’integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle 
minacce provenienti dall’estero. 
2. Spettano all’AISE inoltre le attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, 
nonché le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a 
protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia.  
3. È, altresì, compito dell’AISE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di 
spionaggio dirette contro l’Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.  
[...] 
Art. 7. (Agenzia informazioni e sicurezza interna) 
1. È istituita l’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), alla quale è affidato il compito di ricercare 
ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di 
accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla 
Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di 
aggressione criminale o terroristica. 
2. Spettano all’AISI le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono all’interno del territorio 
nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia.  
3. È, altresì, compito dell’AISI individuare e contrastare all’interno del territorio nazionale le attività di 
spionaggio dirette contro l’Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali. 
[...].  
212 Art. 24. (Identità di copertura) 
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Há ainda a possibilidade da realização da denominada atividade econômica 

simulada, ou seja, caso seja necessário, é possível a criação de empresas individuais 

ou sociedades que funcionem como uma fachada para ao desenvolvimento de uma 

operação de inteligência, conforme artigo 25.213 

Além dos citados dispositivos, esta lei ainda contém outras garantias aos 

profissionais dos serviços de inteligência italianos, como por exemplo, um tratamento 

especial caso qualquer agente tenha que prestar esclarecimentos em juízo, tudo 

visando não só a proteção de sua identidade como também às técnicas operacionais 

utilizadas em seus trabalhos.  

Outra importante previsão é a não responsabilização processual penal se, no 

exercício de suas funções, forem cometidas algumas infrações penais nas condições 

previstas na lei em comento em conjunto com o Código Penal italiano. Tal proteção, 

porém, não abrange os casos que atentem contra a vida, a liberdade, a incolumidade, 

etc., de uma ou mais pessoas.214  

Trata-se de uma garantia que deve ser analisada em cada caso concreto, uma 

vez que o legislador optou por não especificar quais seriam essas condutas 

permissivas.215 

                                            
1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o 
all’Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare, su proposta dei direttori dell’AISE e dell’AISI, l’uso, 
da parte degli addetti ai servizi di informazione per la sicurezza, di documenti di identificazione 
contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può 
essere disposta o autorizzata l’utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. 
[...] 
213 Art. 25. (Attività simulate) 
1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o 
all’Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare, su proposta dei direttori dell’AISE e dell’AISI, 
l’esercizio di attività economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società 
di qualunque natura.  
[...]  
214 Art. 17. (Ambito di applicazione delle garanzie funzionali) 
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale dei servizi di 
informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, 
legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, 
nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e delle procedure fissate 
dall’articolo 18. 
2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta prevista dalla 
legge come reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l’integrità fisica, la 
personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l’incolumità diuna o più persone. 
[...] 
215 GIORDANA, Nicolò. Scriminanti e garanzie funzionali tra legislazione d’intelligence e diritto 
penale militare, op. cit., p. 74,tradução nossa (Le condotte non sono state individuate in maniera 
specifica dalla norma, onde evitare di proporre um elenco tassativo e non aperto - um elenco che, di 
fatto, avrebbe potuto esso stesso compromettere la bontà delle operazioni volte alla sicurezza nazionale 
excludendo attività essenziali.). 
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De um modo geral, podemos inferir que o legislador italiano ao editar a lei 

124/2007 enfrentou o tema das garantias funcionais abrangendo também a legislação 

penal, inserindo causas de justificação de condutas que, mesmo previstas como 

delitos, não ensejam punições aos agentes dos serviços de inteligência que as tenham 

cometido, em situações excepcionais e justificadamente indispensáveis, dentro dos 

rigorosos limites das respectivas autorizações prévias emitidas por aqueles que 

possuem competência legal, normalmente os dirigentes máximos da atividade de 

inteligência italiana.216 

Qualquer pesquisa que se refira à inteligência de Estado nos dias atuais não 

poderá, certamente, prescindir de uma reflexão, ainda que alheia ao foco principal, 

independentemente de qual seja, da influência que os atentados de 11 de setembro 

às torres gêmeas na cidade de Nova Iorque, tiveram na redefinição de um novo 

conceito de segurança e do papel de seus protagonistas, sejam eles o Estado ou o 

cidadão propriamente dito. A partir desse acontecimento, os Estados Unidos 

promoveram fortes mudanças internas com a criação e redefinição de órgãos da 

estrutura de segurança e defesa, a revisão do seu conjunto normativo com a edição 

de novas leis, criando uma cultura de proteção do Estado e da sociedade. A 

inteligência que sempre teve um tratamento distinto naquele país também passou por 

uma readaptação de seus métodos. 

Em dezembro de 2004, o Presidente G. W. Bush editou o National Intelligence 

Reform and Prevention Act, o qual trouxe alterações no sistema de inteligência 

estadunidense que é estruturado em nível federal e tem como atribuição principal 

subsidiar o Chefe de Estado em suas decisões, que é a típica função da inteligência 

de Estado. Não obstante o fato motivador dos atentados terroristas que certamente 

aceleraram as reformas na comunidade de inteligência, ela já vinha sendo estudada 

por comissões específicas as quais haviam apontado algumas deficiências, tais como 

a falta de uma coordenação entre agências e com a administração federal, ineficácia 

na escolha de prioridades para as análises, a reduzida capacidade da human 

intelligence, além de problemas de recrutamento e seleção de pessoal para atuar no 

sistema. 

                                            
216 MOSCA, Carlo; SCANDONE Giuseppe; GAMBACURTA, Stefano; VALENTINI, Marco. Iservizi di 
informazione e il segreto di stato, op. cit., p. 232. 
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Duas comissões foram criadas para investigar os acontecimentos do 11 de 

setembro, sobretudo do ponto de vista das falhas do sistema de inteligência: Joint 

Inquiry into the Terrorist Attacks of September 11, 2001 e a National Commission on 

Terrorist Attacks upon the United States, também conhecida como 9/11 Commission. 

Nas várias recomendações feitas, principalmente pela segunda, algumas foram 

aceitas, dentre elas a criação da função de Director of National Intelligence (DNI), 

como responsável por toda a comunidade de inteligência217 e o principal interlocutor 

junto ao Presidente dos Estados Unidos. Foi criado também o National 

Counterterrorism Center e o National Counterproliferation Center, além de mudanças 

estruturais e de atribuições do Federal Bureau of Investigation (FBI) e da Central 

Intelligence of Agency (CIA). 

Em 2002 foi aprovado o Homeland Security Act criando uma estrutura que 

absorveu uma série de outros órgãos e agências encarregadas de funções de 

segurança internas que, até então estavam espalhadas nos diversos setores da 

Administração Federal dos Estados Unidos e passaram a integrar o novo Department 

of Homeland Security (DHS), uma inovação muito importante em termos de eficiência 

no fluxo de informações produzidas. 

Os atentados terroristas do 11 de setembro produziram um forte impacto na 

opinião pública e como situação de exceção daquele momento histórico provocaram 

uma reação quanto ao endurecimento do sistema repressivo, seja em normas 

editadas, ou procedimentos que passaram a ser adotados pelas forças de segurança 

como supressão de garantias processuais e ações interventivas na fase investigativa 

sem autorização da Magistratura, cujos efeitos provocaram uma forte reação da 

comunidade jurídica daquele país. Pouco depois a Suprema Corte Americana 

                                            
217 A comunidade de inteligência dos EUA, de um modo geral, é formada pelas seguintes agências: 
Office of the Director of National Intelligence; Office of the National Counterintelligence Executive; 
Information-Sharing Environment; National Counterterrorism Center; National Intelligence Council; 
Central Intelligence Agency; Defense Intelligence Agency; Federal Bureau of Investigations; Marine 
Corps Intelligence; National Geospatial Intelligence Agency; National Reconnaissance Office; National 
Security Agency; Office Naval Intelligence; U.S. Air Force Office of Special Investigations; U.S. Army 
Intelligence and Security Command; U.S. Coast Guard; U.S. Department of Energy; U.S. Department 
of Homeland Security; U.S. Department of State e U.S. Treasury Department. NEMETH, Charles P. 
Homeland security: an introduction to principles and practice. 2 ed. New York (Estados Unidos): CRC 
Press, 2013, p. 337. 
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redimensionou o alcance de algumas normas.218 O exemplo mais conhecido foi o 

Patriot Act: 

Após os ataques do 11 de setembro, o governo promulgou várias leis chaves 
para ajudar a investigar e enfrentar o terrorismo. Uma das primeiras grandes 
mudanças surgiu através do USA PATRIOT Act de 2001, mais comumente 
referido como a "PATRIOT Act". Esta norma cujo acrônimo significa "Unir e 
Fortalecer a América, fornecendo ferramentas adequadas e necessárias para 
interceptar e obstruir o terrorismo", deu ao Poder Executivo a autoridade para 
monitorar as comunicações eletrônicas, acessar registros, incluindo contas 
de telefone e registros privados219 

O Patriot Act é constituído por dez capítulos. Os dois primeiros contêm 

instrumentos para facilitar a investigação e a formação das provas com a 

interceptação das comunicações. O terceiro trata da investigação financeira dos 

crimes em nível internacional com adaptações necessárias às normas existentes 

(Bank Secrecy Act). O quarto faz mudanças na legislação sobre imigração nos 

Estados Unidos de modo a prevenir e impedir a entrada de terroristas estrangeiros. O 

quinto e o sétimo são instrumentos para facilitar o enfrentamento ao terrorismo. O 

sexto prevê formas de amparo às vítimas dos atentados terroristas, seus familiares e 

ao pessoal empenhado no socorro nessas tragédias. O oitavo cria novas tipificações   

penais, bem como uma majoração das penas para os atos terroristas. O nono capítulo 

reforça as atribuições relativas à inteligência da CIA e o décimo menciona outras 

espécies de intervenção pelo Estado.220 

O ataque ao World Trade Center em 2001 também provocou uma discussão 

quanto ao papel da inteligência americana e sua eventual falha por não ter sido capaz 

de prevenir essa tragédia que assolou o mundo. Fala-se numa subavaliação por parte 

dos analistas que não souberam interpretar os vários fragmentos de informações de 

que dispunham as agências de inteligência, aliada à falta de cooperação e 

compartilhamento, até então uma marca de atuação desses órgãos, os quais tinham 

                                            
218 MOSCA, Carlo; SCANDONE Giuseppe; GAMBACURTA, Stefano; VALENTINI, Marco. Iservizi di 
informazione e il segreto di stato, op. cit., p. 129 – 130.  
219 JENSEN III, Carl J.; MCELREATH, David H.; GRAVES, Melissa. Introduction to intelligence 
studies, op. cit., p. 219 – 220, tradução nossa (After the attacks of 9/11, the government enacted several 
key laws to aid in investigating and prosecuting terrorists. One of the first major changes came about 
througgh the USA PATRIOT Act of 2001, more commonly referred to as the “PATRIOT Act”. The Act, 
an acronym for “Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Toools Required to 
Intercept and Obstruct Terrorism”, gave the Executive Branch the authority to monitor eletronic 
communications and seize records, including phone bills and library records.).  
220 FOSSÀ, Giuilia. La terza torre: libertà, sicurezza, diritti civili e terrorismo dopo l’11 settembre. Roma 
(Itália): Fazi, 2002, p. 20. 
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na compartimentação uma regra sólida, um verdadeiro dogma, decorrente de uma 

doutrina tradicional na qual era característico o traço individualista. 

Por outro lado, também não foram poupadas críticas a essa comunidade por 

ocasião do ataque americano ao Iraque em 2003221, sendo que, nesse caso, ao 

contrário do primeiro, teria havido uma supervalorização das informações que 

provocaram a ampliação de uma ameaça que se comprovou inexistente.222 

Evidentemente que todos esses acontecimentos foram o impulso dessas 

mudanças não só na inteligência de Estado, mas em todo o sistema de segurança 

americano como resposta às ameaças, em especial ao terrorismo, as quais não se 

restringiram tão somente no aspecto legal ou nas estruturas, mas também 

inauguraram uma forma nova forma de pensar e de atuar da comunidade de 

inteligência dos Estados Unidos e que está se difundindo para outras democracias em 

face das novas ameaças no mundo contemporâneo.  

Em 2007, Mike McConnell, então  Director of National Intelligence, 

proporcionou outra importante inovação doutrinária da inteligência alterando o velho 

princípio do need to know, ou necessidade de conhecer, que significa 

compartimentação do conhecimento, para o responsability to provide, que implica num 

novo conceito de trabalho, segundo o qual as agências são avaliadas pela capacidade 

de cooperação e de compartilhamento de informações, que, sem dúvida, representou 

uma quebra de paradigma na atividade de inteligência.223  

Com a exposição do conteúdo referente a alguns países que possuem leis 

específicas entendemos que ficou clara a importância desse aparato protetivo do 

Estado à atividade de inteligência. Muito oportunas são as palavras do então Ministro 

do Interior da Itália, Oscar Luigi Scalfaro, em uma entrevista ao jornal Corriere della 

Sera, em 23 de agosto de 1984 que deixa muito clara a necessidade desse tratamento 

especial que deve ser dispensado aos serviços de segurança com a abrangência da 

atividade de inteligência, ou seja, um escudo político idôneo como garantia aos 

                                            
221 No ano de 2003, os Estados Unidos realizaram uma ocupação ao território iraquiano sob a alegação 
de que o presidente Saddam Hussein mantinha um arsenal de armas químicas que ameaçavam a paz 
mundial. Mesmo não provando a existência do arsenal bélico iraquiano, o governo norte-americano 
conseguiu promover o julgamento e a posterior condenação do ditador Saddam Hussein. UOL. História 
do Mundo.  Invasão americana no Iraque. Disponível em: < http://historiadomundo.uol.com.br/idade-
contemporanea/invasao-americana-no-iraque.htm > Acesso em 29 out. 2017. 
222GUIDA, Emilio. Intelligence costante storica, variabile teorica e prospettive post-bipolari, op. 
cit., p. 148. 
223 Idem. Ibidem, p. 148. 
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agentes dos serviços de segurança muito expostos a riscos em face a suas atividades 

operacionais.224     

Não obstante, vale a ressalva da doutrina a qual, com toda a razão, afirma 

que a atividade de busca de informações, conforme relatos históricos é uma categoria 

de procedimentos que não se origina de um ordenamento (jurídico), mas é anterior a 

ele, ou seja, é alguma coisa que acompanha a própria história do homem. Com a 

evolução das civilizações que provocaram transformações nas relações sociais até 

chegada aos dias atuais, a inteligência, que se tornou uma atividade de Estado, 

passou a ser objeto de disciplina normativa pelo direito.225  

O que justifica a necessidade de um adequado conjunto normativo para 

regular e ao mesmo tempo respaldar a inteligência de Estado é o fato de que o 

exercício desta atividade pode colocar em risco bens juridicamente tutelados daí ser 

a principal razão que deve motivar o legislador a criar uma normativa própria para dar-

lhe viabilidade.226 

Não só os estudiosos que se debruçam sobre a atividade de inteligência, mas 

também os dirigentes políticos e a própria sociedade dos países democráticos já se 

convenceram e compactuam a mesma ideia de que é necessário prover a inteligência 

de Estado com um conjunto normativo específico para permitir a execução de suas 

atribuições. Evidentemente cada estado deve adequar esses instrumentos legais de 

acordo com seu respectivo ordenamento jurídico:    

El reconocimiento de la existencia de tal “función pública de inteligencia” 

como soporte de la regulación específica de um Estatuto o Código de 
Personal de inteligencia , puede tener soporte em la Constitución o bien em 
uma ley de desarollo o uma ley interpretativa de las competencias de los 
poderes públicos que directa o indirectamente estructuren uma función de 
inteligencia227 

                                            
224 MOSCA, Carlo; SCANDONE Giuseppe; GAMBACURTA, Stefano; VALENTINI, Marco. Iservizi di 
informazione e il segreto di stato, op.cit., p. 208 tradução nossa (Sono trascorsi quasi venticinque da 
quando lo stesso Responsabile del Dicastero dell’interno tenne a sottolineare l’esigenza di apprestare 
uno <scudo politico> idoneo a garantire gli agenti dei Servizi di sicurezza troppo frequentemente esposti 
al rischio di incriminazioni a causa delle loro attività operative.).  
225 Idem. Ibidem, op.cit., p. 193. 
226 GIORDANA, Nicolò. Scriminanti e garanzie funzionali tra legislazione d’intelligence e diritto 
penale militare, op. cit., p. 13, tradução nossa (Il fatto che l’esercizio di questa stessa attività possa 
mettere in pericolo beni giuridicamente tutelati. È la ratio che há spinto il legislatore a creare uma 
disciplina normativa propria.). 
227 Bosch Xavier Boltaina. Estatuto de personal. In: FERNÁNDEZ, Antonio M. Díaz. (Director) 
Conceptos fundamentales de inteligencia, op. cit., p. 157. 



130 

 

Tão ou mais importante que a previsão das competências dos serviços de 

inteligência, é o conjunto de garantias funcionais que deve ser específico para 

respaldar essa categoria de servidores públicos que não pode ser tratada da mesma 

maneira que os demais. Assim com alguns profissionais de outras categorias, como 

os da segurança pública, eles também exercem suas funções com riscos pessoais, 

daí a justificar um tratamento legal diferenciado: 

Los recursos humanos de los servicios de inteligencia son uma pieza 

fundamental em su funcionamento. La regulación  de los mismos es uma 
cuestión extraordinariamente compleja al tratarse de unos empleados 
públicos com unos cometidos tan específicos y singulares que no pueden 
regirse por la normativa civil o funcional común, aunque también puede 
tratarse de agentes o miembros ajenos a um vínculo jurídico directo con el 
organismo de inteligencia228 

Com essas considerações podemos afirmar que a atividade de inteligência 

nas democracias não pode se escudar numa velha máxima atribuída a Maquiavel, que 

na realidade nunca foi dita por ele, no sentido de que os fins justificam os meios.229 

Essa assertiva, aliás muito utilizada por aqueles que ainda acreditam que a 

atividade de inteligência, por possuir o segredo como sua característica de atuação, 

pode operar com o empirismo, sem o necessário respaldo jurídico, não pode subsistir 

num estado democrático de direito. Os fins, bem como os meios, devem estar fixados 

por um conjunto normativo específico e com os necessários mecanismos de controle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
228 Bosch Xavier Boltaina. Estatuto de personal. In: FERNÁNDEZ, Antonio M. Díaz. (Director) 
Conceptos fundamentales de inteligencia, op. cit., p. 157. 
229 GIORDANA, Nicolò. Scriminanti e garanzie funzionali tra legislazione d’intelligence e diritto 
penale militare, op. cit., p. 63, tradução nossa (La cronaca attribuisce a Niccolò Machiavelli uma 
celebre frase da lui, in realtà, mai pronunciata: il fine giustifica i mezzi.). 
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4. INTELIGÊNCIA DE ESTADO E CIDADANIA NO ESTADO DEMOCRÁTICO 

BRASILEIRO  

O Brasil hoje é um país democrático230, sobretudo após a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, conhecida como cidadã, como explica Carvalho: 

O esforço de reconstrução, melhor dito, de construção da democracia no Brasil 
ganhou ímpeto após o fim da ditadura militar, em 1985. Uma das marcas desse 
esforço é a voga que assumiu a palavra cidadania. Políticos, jornalistas, 
intelectuais, líderes sindicais, dirigentes de associações, simples cidadãos, 
todos a adotaram. A cidadania, literalmente, caiu na boca do povo na retórica 
política. Não se diz mais “o povo quer isto ou aquilo”, diz-se “a cidadania quer”. 
Cidadania virou gente. No auge do entusiasmo cívico, chamamos a 
Constituição de 1988 de Constituição Cidadã.231 

Como premissa básica devemos reconhecer que a existência de um estado 

de direito se caracteriza por um conjunto normativo formado pelos dispositivos 

constitucionais e infraconstitucionais, bem como pelos tratados e convenções 

internacionais das quais determinado Estado é signatário.  

Portanto, é no Estado Democrático de Direito brasileiro que deve se basear 

toda a construção dos fundamentos jurídicos que permitem o funcionamento da 

atividade de inteligência. É neste cenário que se baseia a linha argumentativa desta 

pesquisa. Não nos interessa reconhecer e analisar a inteligência em outros regimes 

de governo, nos quais certamente o relacionamento de seu objeto com o exercício do 

poder é outro, via de regra que não depende de marcos legais.  

O propósito deste capítulo, em primeiro lugar, é mostrar o alinhamento de tudo 

o que foi dito sobre a inteligência de Estado com aquilo que entendemos ser a 

cidadania extraindo dos conceitos de alguns doutrinadores clássicos pontos de 

convergência dentre esses temas que reforçam sua importância e ajudam a elidir a 

ideia de uma incompatibilidade entre inteligência, democracia ou estado democrático 

de direito, poder, direitos e garantias individuais, e o conflituoso binômio liberdade 

versus segurança. 

                                            
230 O presente capítulo aborda alguns conceitos de democracia, cidadania, proteção dos direitos 
humanos, estado social, estado democrático, etc., que são complexos, cujos conteúdos são bastante 
estudados e discutidos nas ciências jurídicas. Portanto, não se tem aqui a pretensão de entrar num 
aprofundamento teórico de seus alcances uma vez que o objeto de pesquisa é a inteligência de Estado 
e seus fundamentos jurídicos. A inserção de algumas ideias, na visão deste autor, de forma 
simplificada, têm como objetivo subsidiar o entendimento da atividade de inteligência nesse contexto 
de estado de direito. 
231 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil. O longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2014, p. 13. 
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Em segundo lugar entender como são os sistemas de controle da atividade 

de inteligência numa democracia, ou seja, em respeito à sua natureza e 

peculiaridades, quais são os mecanismos de que dispõe o estado de direito para aferir 

se seus procedimentos, utilizados para cumprir suas atribuições, se harmonizam com 

a ordem jurídica vigente, uma vez que é por meio dela que se encontra, ou no caso 

brasileiro, deveríamos encontrar, o respaldo de que tanto necessita.  

 

4.1. Democracia – poder – Estado Democrático de Direito – inteligência 

Entender o que é uma democracia, sem a pretensão de examinar sua 

evolução nos diferentes períodos da história, é uma tarefa fácil, porque, ao nosso ver, 

é algo que está enraizado na consciência das pessoas que vivem nos países que a 

consolidaram. Mas não menos importante é saber aquilo que se considera uma não 

democracia, ou seja, os regimes opostos, tendo em vista que a inteligência de Estado 

pode existir em todos eles. 

Para Sartori, democracia é um sistema onde ninguém pode escolher a si 

mesmo, ninguém pode investir a si mesmo com o poder de governar e, por 

conseguinte, ninguém pode arrogar-se um poder incondicional e ilimitado.232 Em sua 

obra Teoria da democracia revisitada, exemplifica aquilo que não é democracia: 

Gostaria de voltar àquilo que é um “bom oposto” de democracia. A 
possibilidade de escolha é grande: tirania, despotismo, autocracia, 
absolutismo, ditadura, autoritarismo e totalitarismo. Tirano e déspota são 
antigos termos gregos. Absolutismo e autocracia só entraram no vocabulário 
da política (apesar de suas raízes respectivamente latina e grega) a partir do 
século XVIII. Ditadura é um termo romano, mas adquiriu seu sentido atual no 
século XX. Autoritarismo e totalitarismo são palavras cunhadas mais 
recentemente; surgiram depois da Primeira Guerra Mundial. Assim, quando 
hoje em dia surge a questão de sabermos o que é oposto de democracia, 
tendemos a responder que é totalitarismo ou autoritarismo. E supõe-se que 
totalitarismo represente, ao menos no linguajar comum, a negação mais 
plena da democracia.233 

A inteligência, sendo um instrumento de Estado que pode auxiliar nas 

decisões dos detentores do poder, obviamente não se refere a um regime não 

democrático, seja ele qual for. Até porque, nossas reflexões na busca de seus 

fundamentos jurídicos, certamente, não teriam nenhuma aplicação numa ditadura, 

tirania ou qualquer outro regime similar como colocado por Sartori, uma vez que é fora 

                                            
232 SARTORI, Giovanni. A teoria da democracia revisitada. São Paulo: Ática, 1994, p. 278. 
233 Idem. Ibidem, p. 250 - 251. 
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de cogitação imaginar que um tirano, por exemplo, direcionando seu serviço de 

inteligência como sendo um dos instrumentos auxiliares para perpetuar seu poder, 

tivesse a preocupação de que este atuasse dentro da lei ou de um estado de direito 

como numa democracia. A inteligência nesses cenários, cujo poder não se origina de 

uma vontade da maioria, mas de uma imposição repressiva de quem o detém, acaba 

funcionado como uma polícia política que persegue os opositores, conforme inúmeros 

exemplos da história que poderiam ser aqui mencionados, mas, ao nosso ver, 

dispensáveis, que representariam um absoluto desvio de finalidade dessa atividade. 

Assim, não nos interessa estudar o que não é inteligência, ou a inteligência numa não 

democracia.  

Num Estado onde vigora o regime democrático o poder é exercido por meio 

de representantes escolhidos pelos cidadãos livremente por meio de processos 

eleitorais: todo poder emana do povo e em seu nome é exercido (§ 1º, artigo 1º, da 

Constituição Federal de 1988). É desta forma que os governantes conduzem os 

destinos de um Estado com base nessa legitimidade decorrente da vontade popular. 

Bobbio define a democracia como sendo idealmente o governo do poder 

visível, isto é, do governo cujos atos se desenrolam em público e sob o controle da 

opinião pública.234 Democracia e transparência na condução da coisa pública são 

termos que se harmonizam e devem servir de balizamento a qualquer gestor público, 

não existindo espaço para ações obscuras que o referido autor as denomina de 

subgoverno ou criptogoverno. 

 Ainda, o citado autor italiano menciona a existência de um poder invisível que 

se manifesta por diversas formas sendo que, em uma delas, estariam os serviços 

secretos, ou seja, a atividade de inteligência: 

E há por fim o poder invisível como instituição do Estado: os serviços 
secretos, cuja degeneração pode dar vida a uma verdadeira e própria forma 
de governo oculto. Que todo Estado tenha serviços secretos é, como se diz, 
um mal necessário. Ninguém ousa pôr em dúvida a compatibilidade do 
Estado democrático com a utilização dos serviços secretos. Mas eles 
somente são compatíveis com a democracia sob uma condição: que sejam 
controlados pelo governo, pelo poder visível que, por sua vez, é controlado 
pelos cidadãos, de tal modo que sua atuação seja exclusivamente orientada 
para a defesa da democracia (grifo nosso).235 

                                            
234 BOBBIO, Norberto. Democracia e segredo. São Paulo: Unesp, 2015, p. 29. 
235 Idem. Ibidem, p. 34. 
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A inteligência de Estado está inserida nesse processo que abrange o uso do 

poder por quem legitimamente o possui. A questão, porém, é entender como se dá 

esta simbiose entre democracia e poder, uma vez que o poder numa democracia pode 

ser comparado a um iceberg, conforme exemplo citado no capítulo 1, no qual, em seu 

lado obscuro que é a maior porção, incide o segredo como sendo um de seus 

elementos essenciais. 

Em política internacional, por exemplo, o exercício do poder precisa estar 

protegido pelo segredo para ser utilizado da melhor forma visando à obtenção das 

vantagens possíveis num cenário de competição.236  

Canetti, na mesma linha afirma que o segredo encontra-se no mais recôndito 

cerne do poder237 e acrescenta: 

O detentor do poder que se vale do segredo o conhece com precisão e sabe 
muito bem avalia-lo de acordo com o seu significado. Ele sabe espreitar 
quando quer conseguir alguma coisa, e sabe qual de seus auxiliares 
empregar na espreita. Sendo muitos os seus desejos, ele possui muitos 
segredos, e os reúne num sistema no qual eles se guardam uns aos outros. 
Confidencia uma coisa a um, outra coisa a outro, e cuida para que seus 
confidentes jamais possam unir-se. Todo aquele que sabe alguma coisa é 
vigiado por outro, o qual jamais descobre o que realmente está vigiando no 
primeiro.238 

Feitas essas considerações importantes em termos conceituais parece que 

estamos diante de um contraste. De um lado a necessária transparência na condução 

da coisa pública como pressuposto de efetividade da democracia. De outro, o 

reconhecimento da existência e da necessidade do segredo no exercício do poder, 

igualmente aceito nos regimes democráticos. Contudo, essa incompatibilidade é 

apenas aparente pois é perfeitamente possível harmonizá-los.  

O uso da inteligência de Estado com todos seus atributos, dentre os quais 

está o segredo, encontra sua legitimação nas próprias atribuições do Estado, em 

decorrência do exercício do poder e se harmoniza perfeitamente com as outras 

previsões de direitos e garantias dos cidadãos  numa democracia: em linhas gerais, 

pode-se dizer que o segredo é admissível quando garante um interesse protegido pela 

                                            
236 GUIDA, Emilio. Intelligence costante storica, variabile teórica e prospettive post-bipolari, op. 
cit., p. 21. (L’esercizio del potere há bisogno di esser difeso dalla segretezza e di poter esser utilizzato 
al meglio acquisendo così vantaggi sugli altri attori). 
237 CANETTI, Elias. Massa e poder. São Paulo: Companhia das letras, 2013, p. 290. 
238 Idem. Ibidem, p. 292. 
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Constituição sem prejudicar outros interesses igualmente garantidos (ou ao menos 

sem que se equilibrem os interesses).239 

Outra questão que merece comentários é o sentido de uma expressão 

utilizada pela doutrina de forma recorrente que aglutina a ideia de democracia com a 

de estado de direito que se transformou no Estado Democrático de Direito, cuja 

compreensão do alcance de seu conteúdo nos ajuda a entender o papel do Estado 

numa sociedade. Nesse sentido, oportunas são as palavras de Francisco, que explica 

o que se deve entender como Estado Democrático de Direito: 

Embora as expressões Estado de Direito e Estado Democrático de Direito 
sejam controversas e empregadas em diversos sentidos, é possível 
estabelecer uma linha de continuidade entre seus conceitos, adotando-se, 
para tanto, a noção convencional do Estado de Direito como instituição liberal 
(própria dos séculos XVIII e XIX) e, por sua vez, a expressão Estado 
Democrático de Direito como instituição social (típica do século XX). 
Com efeito, enquanto o Estado de Direito Liberal é caracterizado pela 
convicção no indivíduo hiperssuficiente, em direitos individuais, na harmonia 
natural, Estado Mínimo e Direito Mínimo (dentre outros aspectos), o Estado 
Democrático de Direito (sem embargos de sua origem entre socialistas 
espanhóis) resta como consequência da modificação dessas convicções 
liberais, ante a indivíduos hipossuficientes, a necessidade de direitos 
coletivos, sociais e econômicos, políticas públicas gerenciadas pelo Estado 
com funções de coordenação e intervenção na área econômico-social e, 
como decorrência, Direito Inflacionado.240 

Essa concepção de Estado Democrático de Direito, como um agente proativo 

que deve proporcionar transformações por meio de adequadas políticas públicas, é a 

plena efetivação da cidadania, definida por Carvalho como sendo um conjunto de 

direitos que podem ser desdobrados em três espécies: os civis, os sociais e os 

políticos.241 

Os direitos civis são a expressão da liberdade individual, de ir e vir, de pensar, 

de escolher os caminhos de sua vida. Representam direitos fundamentais à vida, à 

liberdade, igualdade perante a lei. Os direitos sociais são aqueles que garantem o 

trabalho, à educação, a aposentadoria etc. E por meio dos direitos políticos é 

assegurada a participação dos cidadãos no seu governo, ou seja, é a possibilidade de 

votar ou de ser votado.242 

                                            
239 BOBBIO, Norberto. Democracia e segredo, op. cit., p. 74. 
240 FRANCISCO, José Carlos. Emendas constitucionais e limites flexíveis, op. cit., p. 42 – 43. 
241 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil. O longo caminho, op. cit., p. 15. 
242 Idem. Ibidem, p. 15. 
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Assim, cabe ao Estado a incumbência de promover a efetivação do conjunto 

de direitos dos cidadãos, conforme vontade expressa do legislador constituinte inserta 

no preâmbulo da vigente Constituição:  

[...] destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem estar, o desenvolvimento, a igualdade e a 
justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna 
e internacional, com a solução pacífica das controvérsias [...].  

Política pública é o estabelecimento de um ou mais objetivos a serem 

alcançados pelo Estado que segue um processo de desenvolvimento com 

coordenação e acompanhamento de suas etapas. Na sua formulação, a inteligência 

pode auxiliar na produção de conhecimentos e na escolha da melhor estratégia para 

sua implementação.   

 

4.2.  Inteligência e os direitos e garantias fundamentais 

A Constituição Federal destacou a importância dos direitos e garantias 

fundamentais de forma expressa em seu artigo 5º.  Assim, a cidadania e direitos 

fundamentais passam a formar o núcleo duro do denominado Estado Democrático e 

Social de Direito.243 

O rol desses direitos fundamentais é extenso e, sem dúvida, foi uma festejada 

conquista no aperfeiçoamento da democracia brasileira. Contudo, dentre eles, há dois 

que podemos destacar, que são os direitos à vida e à liberdade, como a mais legítima 

expressão da cidadania e, portanto, merecem uma tutela especial do Estado por 

serem dois bens jurídicos preciosos que pertencem a qualquer cidadão. 

Nessa mesma linha de pensamento surge a ideia de segurança em seu 

aspecto mais abrangente possível no qual está inserida a atividade de inteligência. 

Assim, podemos afirmar que a inteligência de Estado é um precioso instrumento para 

a garantia da cidadania. 

Segurança pode ser entendida sob vários ângulos. Segurança do Estado é a 

garantia da soberania nacional, do funcionamento das instituições e harmonia dos 

                                            
243 SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legitimidade jurídica das políticas públicas: a efetivação da cidadania. 
In: SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins (org.). O direito e as políticas 
públicas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013, p. 3. 
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poderes constituídos, da proteção das fronteiras e do território brasileiro, os quais são 

só alguns exemplos dentre outros que poderiam ser citados. 

Segurança como dever do Estado significa, também, a proteção da sociedade 

no sentido de proporcionar uma melhor qualidade de vida às pessoas no âmbito da 

segurança pública propriamente dita, da tranquilidade e da salubridade. É este sem 

dúvida um dos seus aspectos mais importantes que, não só no Brasil, mas na maioria 

das nações do mundo, preocupa de forma permanente os gestores públicos frente às 

ameaças que se apresentam no atual cenário em que vivemos. A segurança das 

pessoas para lhe garantir o direito à vida, à liberdade, tem destaque nos principais 

instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos. 

A Declaração Universal do Direitos Humanos de 1948, que efetivou o 

cumprimento no disposto do artigo 55 da Carta da ONU de 1945, especifica em seu 

artigo III: toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. E como 

decorrência desse postulado surge como natural a seguinte questão: A quem incumbe 

esse mister senão às Instituições do Estado que têm o dever de assegurar a 

efetividade do cumprimento dessa premissa universal aceita pelas nações 

democráticas? 

Em seu sentido lato, é, mais uma vez, nos ensinamentos de Bobbio que 

encontramos a noção da necessidade de efetivação do que ele chamou de direitos do 

homem: 

Num discurso geral sobre direitos do homem, deve-se ter a preocupação 

inicial de manter a distinção entre teoria e prática, ou melhor, deve-se ter em 
mente, antes de mais nada, que teoria e prática percorrem duas estradas 
diversas e a velocidades muito desiguais. Quero dizer que, nestes últimos 
anos, falou-se e continua a se falar de direitos do homem, entre eruditos, 
filósofos, juristas, sociólogos e políticos, muito mais do que se conseguiu 
fazer até agora para que eles sejam reconhecidos e protegidos efetivamente, 
ou seja, para transformar aspirações (nobres, mas vagas), exigências (justas, 
mas débeis), em direitos propriamente ditos (isto é, no sentido em que os 
juristas falam de “direito”).244   

O tema referente à proteção aos direitos humanos, sem dúvida, deve estar 

presente nos objetivos principais de qualquer Estado que deseje ser considerado 

democrático, com sua efetiva aplicação em conformidade aos tratados e documentos 

internacionais a cuja adesão espontânea foi decorrente do exercício de seu poder livre 

e soberano. Como afirma Piovesan: a universalização dos direitos humanos fez com 

                                            
244 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 67. 
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que os Estados consentissem em submeter ao controle da comunidade internacional 

o que até então era de seu domínio reservado.245 

A mera previsão nos documentos internacionais talvez, por si só, não seja 

suficiente para se assegurar a efetivação dessas garantias. Citando mais algumas 

lições de Piovesan que, ao se referir a uma visão estritamente legalista, afirma: 

a Declaração mencionada carece de uma força jurídica obrigatória e 
vinculante motivo pelo qual, após discussões pela comunidade internacional 
conclui-se pela necessidade de sua juridicização que aconteceu anos depois 
com a elaboração de dois documentos internacionais: o Pacto Internacional 
dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais246 

E acrescenta ainda com clareza que: a conjugação desses instrumentos 

internacionais simbolizou a mais significativa expressão do movimento internacional 

dos direitos humanos, apresentando central importância para o sistema de proteção 

em sua globalidade.247 

O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos foi promulgado no Brasil 

pelo Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992, no qual se verifica a ênfase da proteção 

à vida: O direito à vida é inerente à pessoa humana. Esse direito deverá ser protegido 

pela lei [...] (artigo 6º 1); toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais 

[...] (artigo 9º, 1.) 

A inteligência, que não se confunde com a segurança, por ser uma atividade 

distinta e autônoma, tem um papel colaborativo muito importante à medida que, por 

meio de seus conhecimentos produzidos é capaz de identificar e neutralizar ameaças 

contra a sociedade, numa atitude proativa e preventiva, que auxilia na proteção à vida 

e liberdade das pessoas, possibilitando ao Estado o cumprimento do preconizado nos 

documentos internacionais sobre proteção aos direitos humanos.  

  Podemos afirmar também, com base em tudo que foi até aqui exposto nesta 

pesquisa, que hoje nenhum Estado democrático no cumprimento de suas obrigações 

na proteção aos seus cidadãos pode se dar ao luxo de abdicar de um eficiente serviço 

de inteligência atuando de acordo com o regramento jurídico que é o seu respaldo 

necessário. Ressaltamos a visão da doutrina nesse sentido: los servicios de 

                                            
245 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 15. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 237. 
246 Idem. Ibidem, p. 237. 
247 Idem. Ibidem, p. 238. 
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inteligencia de uma nación democrática son uno de los instrumentos más importantes 

para la defensa de la seguridad y de los derechos y libertades fundamentales de sus 

ciudadanos.248 

Não só a inteligência de Estado, mas todo o sistema que ela abrange, 

incluindo as outras categorias, das quais se falou no primeiro capítulo, que executam 

suas atribuições em prol da sociedade, cumprem seu papel de função pública: 

Las  funciones de inteligencia, como actividad del poder público para la 
defensa de los interesse del Estado e de la ciudadanía son las clásicas  de 
um Estado soberano y que denominamos objetivamente como “ función 
pública de inteligencia”: la protección y promoción de los intereses políticos, 
económicos, industriales, comerciales y estratégicos de um país, la 
prevención, detección  y posibilitación de la neutralización de amenazas 
exteriores, de otros servicios, grupos o personas que puedan poner em 
riesgo, amenacen o atenten contra el ordenamento y el sistema político del 
país, los derechos y libertades de sus ciudadanos, la soberanía, la integridad   
y seguridad del Estado, la estabilidad de sus instituciones, los intereses 
económicos nacionales y el bienestar de la población.249  

Evidentemente poderíamos citar inúmeros exemplos de ameaças as quais por 

si só justificariam a existência de um serviço de inteligência colaborando com o dever 

de garantia da segurança. As novas ameaças que estão surgindo neste século têm 

exigido dos Estados uma atenção especial em termos de segurança da sociedade. 

Nesse novo cenário também a inteligência tem sido cada vez mais demandada para 

oferecer subsídios na adoção das medidas adequadas, o que pode ser comprovado 

pelo exame das diretrizes da Política Nacional de Inteligência, conforme já tratado. 

Podemos afirmar que essas novas ameaças têm incidência mundial. 

O terrorismo passou a ter uma grande importância a partir dos atentados às 

torres gêmeas nos Estados Unidos. Há autores que dividem a inteligência de Estado 

em nível mundial em dois períodos; um antes e outro depois desses acontecimentos. 

Os ensinamentos que vieram com os erros e acertos da inteligência americana 

serviram para proporcionar uma reformulação nos serviços de inteligência de todos 

os Estado democráticos, que também passaram a ser alvos de ações dessa natureza. 

                                            
248 GARCÍA, María José Molina (Escuela Superior ESERP/Universidad Rey Juan Carlos). El espacio 
de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea tras el Tratado de Lisboa: análisis de instrumentos 
jurídicos y processo de toma de decisiones. In: VELASCO, Fernando; NAVARRO, Diego; ARCOS 
Rubén (eds.). La inteligencia como disciplina científica. Madrid (Espanã): Plaza y Valdés Editores, 
2010, p. 152. 
249 BOSCH Xavier Boltaina. Estatuto de personal. In: FERNÁNDEZ, Antonio M. Díaz. Conceptos 
fundamentales de inteligencia, op. cit., p. 158. 



140 

 

Até o presente momento foram vários atos terroristas ocorridos no mundo, 

especialmente em alguns países da Europa como França, Espanha e Reino Unido. O 

modo de atuação desses terroristas, a maioria movida por questões de ideologia 

religiosa, também mudou. Das antigas explosões motivadas por bombas colocadas 

em locais estrategicamente escolhidos, com grande visibilidade, para provocar o 

clamor do mundo pelas vítimas inocentes atingidas, vieram os chamados lobos 

solitários, que atuam normalmente sozinhos, jogando veículos contra uma multidão 

de pessoas em locais movimentados ou agindo como um atirador de elite mirando 

seus alvos confortavelmente da janela de um hotel250. 

A evolução tecnológica e a disseminação da internet na vida das pessoas em 

todo o mundo provocaram o surgimento de um sexto continente que é um espaço 

invisível, ou um território sem pátria e sem limites fronteiriços, também chamado de 

cyber espaço.251 Estima-se que até 2020 os dispositivos conectados à internet 

representarão algo em torno de cinquenta bilhões, ou seja, quatro vezes a população 

do planeta, não só com a internet das coisas, mas a internet de tudo.252 

Nesse ambiente, que até pouco tempo existia somente na imaginação das 

pessoas em nos filmes de ficção científica, surgiram as ameaças virtuais tão ou mais 

potentes que as físicas. Por meio de um ataque ao sistema de informática pode ser 

atingida, por exemplo, uma infraestrutura crítica capaz de interromper o 

funcionamento da energia de uma cidade, comprometendo serviços essenciais que 

dependem da tecnologia.  

O ataque cibernético, que pode se originar de qualquer ponto do mundo, é 

capaz de atingir alvos públicos ou privados. Recentemente, aconteceram as invasões 

a sistemas com o objetivo de promover uma extorsão eletrônica por meio de 

ransomware253, pelo qual criminosos cibernéticos acessam sistemas ou banco de 

                                            
250 A expressão lobo solitário foi disseminada pela mídia para se referir a indivíduos que promovem 
atos terroristas fora de um grupo ou estrutura de comando, agindo isoladamente, muito embora possam 
estar imbuídos de sentimentos e crenças discriminatórios de cunho religioso ou político, por exemplo. 
O termo é usado por agências americanas desde a chamada Operation Lone Wolf.  FBI. FBI San Diego 
History 1930s and 1940s. Disponível em: < https://www.fbi.gov/history/field-office-histories/sandiego 
>. Acesso em: 02 nov. 2017. 
251 CALIGIURI, Mario. Cyber intelligence: tra libertà e sicurezza. Roma (Itália): Donzelli, 2016, p. 8. 
252 KISSINGER, Henry. Ordem mundial. Rio de Janeiro: Objetiva, 2015, p. 344. 
253 Ransomware é um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um 
equipamento, geralmente usando criptografia, e que exige pagamento de resgate (ransom) para 
restabelecer o acesso ao usuário. O pagamento do resgate geralmente é feito via bitcoins. CERT.br 
Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil. Cartilha de 
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dados de empresas cujo conteúdo é por eles criptografado e a partir daí exigem 

pagamentos, que são feitos normalmente em moedas virtuais, para devolver o acesso 

aos seus proprietários. Os crimes cibernéticos são uma realidade a qual nem o setor 

público e nem o privado podem ignorar, sob pena de se tornarem vítimas a qualquer 

momento. 

Assim a cyber intelligence é um novo ramo da atividade de inteligência que, 

como na doutrina tradicional, tem como objeto a produção de conhecimentos sobre o 

cyber espaço, em especial visando à proteção do sistema de informática, identificando 

e neutralizando a ameaça antes que ela provoque danos cujas proporções podem ser 

devastadoras para qualquer Estado que não tenha conseguido preveni-la.  

São também objeto de atenção dos Estados a atuação das organizações 

criminosas que têm se disseminado e sofisticado seu modus operandi, agindo além 

da fronteira de uma cidade ou de um país com determinadas modalidades criminosas 

que servem para potencializar as ameaças contra a sociedade. Tráfico de drogas, de 

armas e de pessoas, contrabando, etc., são alguns exemplos, além do próprio 

fortalecimento das facções criminosas que desafiam o Estado com um poder de 

controle paralelo que atua em sistemas penitenciários ou em determinados locais, 

subjugando a comunidade que nelas vivem e impondo suas leis de convivência. 

Bechara e Carneiro, ao discorrerem sobre o crime organizado no Brasil em seu 

contexto atual, mostram claramente a dimensão desse problema: 

A presença difusa do crime organizado no Brasil manifesta-se pelo 
reconhecimento de atividades ilícitas como o tráfico de armas e drogas, roubo 
a bancos e de cargas, biopirataria, contrabando de produtos falsificados e 
tráfico de pessoas, e não se limitam às fronteiras nacionais. Há também 
extensas ramificações do crime organizado no comércio legal, no setor de 
serviços, incluindo os serviços financeiros, na burocracia estatal, nas polícias 
e na política. Diante desse cenário, fica evidente a necessidade de se buscar 
novas formas de análise do fenômeno e também da adoção de novos 
modelos de organização, operação e articulação das forças de segurança, 
principalmente na integração entre os sistemas de inteligência e informação 
das polícias, dos órgãos de controle interno, do Ministério Público, dentre 
outros, com vistas a permitir a gestão estratégica do problema. 
[...] 
Não faltam exemplos, mesmo em países com baixos níveis de criminalidade 
como os da União Europeia, de que organizações criminosas são hoje 
capazes de atuar de forma minimamente coordenada em diferentes 
jurisdições e em diferentes setores criminais.254 
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254 BECHARA, Fabio R.; CARNEIRO, Leandro Piquet. O impacto no Brasil dos mercados ilícitos globais 
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O enfrentamento da expansão das organizações criminosas, além do 

funcionamento dos sistemas repressivos processuais penais de cada Estado, exige 

um novo modo de pensar e atuar também da inteligência. A velha máxima informação 

é poder, num sentido possessivo e com muita ênfase na guarda de segredos para 

derrotar o inimigo, como no passado, transformou-se numa necessidade de 

compartilhamento em face do novo inimigo comum: o crime organizado. Não faltam 

exemplos, mesmo em países com baixos níveis de criminalidade como os da União 

Europeia, de que organizações criminosas são hoje capazes de atuar de forma 

minimamente coordenada em diferentes jurisdições e em diferentes setores criminais. 

Assim, essas ameaças presentes em quase todos os cenários dos Estados 

no mundo atual são apenas alguns dentre outros argumentos mencionados que 

justificam a existência e fortalecimento dos serviços de inteligência, os quais têm sido 

cada vez mais exigidos para colaboração no sistema de proteção do Estado e da 

sociedade, cada dia mais traumatizada seja pelo terrorismo ou pelo crime em 

ascensão, ambos multiplicando o número de vítimas. 

Discussões sobre essas questões, que até então só existiam em obras 

acadêmicas ou nas opiniões de determinados segmentos profissionais interessados, 

passaram a fazer parte da vida dos cidadãos. O velho binômio liberdade versus 

segurança está cada vez mais em evidência. O dilema central para as democracias 

ocidentais é que a liberdade sem segurança é inútil, mas ninguém quer segurança 

sem liberdade.255 

O grande desafio nesse aspecto por parte dos governantes é tentar encontrar 

o ponto de equilíbrio entre a segurança, que deve ser proporcionada à sociedade com 

pleno respeito aos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, e ao mesmo tempo 

assegurar a tão almejada liberdade.  

Hemos visto que no puede concebirse la supervivencia de uma Nación sin 
cierto grado de seguridad. A su vez, pareceria que la seguridad se encuentra 
em conflicto com la libertad. Un énfasis excesivo em la seguridad pondriá em 
peligro la libertad y por ende la democracia. 
Sin embargo aclaremos que mientras la seguridad es uma necessidad 
essencial, um componente fundamental del Estado democrático, la libertad 
está garantizada por la Carta Magna, es el objeto de la democracia. Es así 
que ambos conceptos coexisten y son compatibles en el Estado de Derecho 

                                            
Manuel Monteiro Guedes (coordenadores). Criminalidade organizada: investigação, direito e ciência. 
São Paulo: Almedina, 2017, p. 84- 85. 
255 VOLKMAN, Ernest. A história da espionagem, op. cit., p. 331. 
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pues ambos surgen de la justicia. Debemos sostener, entonces, que la 
seguridad es um complemento de la libertad.256 

No Brasil a segurança é um direito fundamental garantido pela Constituição 

Federal, conforme expresso no caput do artigo 5 º: [...] garantindo-se aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 

à igualdade, à segurança e à propriedade [...]. O Estado é o principal propulsor das 

medidas que assegurem esse direito a toda à sociedade. A segurança em seu aspecto 

mais amplo é uma preocupação de todos: 

A segurança possui dupla fundamentalidade. É norma formalmente 
fundamental, por se encontrar prevista no caput do art. 5º, i. e., no catálogo 
expresso de direitos e garantias fundamentais (essa posição topográfica, 
contudo, não impede que seus subprincípios e garantias setoriais se 
espraiem por toda a Constituição). A segurança é ainda materialmente 
fundamental, por se entrelaçar, correntemente, com a dignidade da pessoa 
humana, provendo a tranquilidade e a previsibilidade, sem as quais a vida se 
converte em uma sucessão angustiante de sobressaltos. A segurança, como 
vários outros princípios constitucionais, é multidimensional, exercendo 
diversas funções em diferentes contextos, e se especializando em múltiplos 
subprincípios, que vão da irretroatividade da norma tributária à anualidade 
das regras eleitorais. Tais subprincípios, contudo, se subsumem a três 
categorias básicas: estabilidade, previsibilidade e ausência de perigos.257  

Na citação acima o autor fala nos três aspectos: estabilidade, previsibilidade 

e ausência de perigos. A estabilidade se refere à segurança jurídica expressa no 

direito adquirido, na coisa julgada e no ato jurídico perfeito. A segurança como redução 

de riscos é a segurança pública dos cidadãos e do patrimônio, assegurada pelo 

Estado seja por meio da prevenção ou da repressão aos delitos.258 

A União, como responsável pela defesa nacional e para assegurar a 

efetivação dos princípios da República brasileira tais como: bem comum, construção 

de uma sociedade livre, desenvolvimento nacional; direitos humanos; defesa da paz 

e repúdio ao terrorismo e ao racismo, etc., tem no reconhecimento das competências 

de suas instituições, a fundamentação de que necessita. E no cumprimento dessas 

atribuições não há como prescindir de uma atividade de inteligência que lhe dê o 

suporte necessário às decisões adotadas para exercício do poder por quem possui 

atribuição para tal. 

                                            
256 ESTEVEZ, Eduardo E. Seguridad e inteligencia en el estado democratico, op. cit., p. 10 – 11. 
257 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Segurança. In: CANOTILHO, J. J.Gomes; MENDES, Gilmar 
Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz (coord. científica); LEONCY, Léo Ferreira 
(coord. executiva). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 
231. 
258 Idem. Ibidem, p. 231. 
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Por essa mesma razão verifica-se que, em diversos países, seus respectivos 

dirigentes políticos, movidos pelo clamor popular e pela necessidade de uma 

segurança mais efetiva ao Estado e à sociedade, providenciaram alteração de suas 

legislações para melhor aparelhar as instituições e permitir o enfrentamento dessa 

questão. Tipificação ou alteração de condutas criminosas, endurecimento das penas, 

fortalecimento dos meios de investigação com medidas mais invasivas, tais como 

interceptações de comunicações ou acesso a dados, são só alguns exemplos. Todo 

esse quadro também colaborou para reforçar a estrutura e adoção de medidas legais 

a seus serviços de inteligência como reconhecimento de sua importância nos regimes 

democráticos. A inteligência de Estado utilizada, também, na segurança da sociedade, 

sem dúvida é um instrumento valioso que ajuda a garantir a vida e liberdade de seus 

cidadãos.  

 

4.3. O controle da atividade de inteligência 

Feitas as considerações sobre democracia, poder, tipos de ameaças no 

mundo moderno, segurança e liberdade resta-nos, por derradeiro, abordar um assunto 

que é fundamental na relação inteligência e democracia, que é a forma pela qual se 

dá o seu controle. Trata-se de um tema de grande importância, normalmente previsto 

nas legislações sobre tal atividade e também muito discutido entre os doutrinadores: 

El establecimento de um sistema de control democrático de los servicios de 
inteligencia es ahora uno de los desafios de los Estado constitucionales, 
porque se incardinan em la estrutura del Estado, se someten al principio de 
legalidad, al Derecho y al respeto escrupuloso de los derechos 
fundamentales, que se ha convertido em al principio inspirador de todo el 
sistema constitucional.259 

O reconhecimento da inteligência de Estado numa democracia que, pela 

natureza de suas atividades, dentre outras características, tem no segredo um 

elemento essencial, faz surgir naturalmente uma dúvida que pode ser resumida na 

pergunta clássica oriunda da filosofia política: Quis custodiet custodes (quem vigia os 

vigilantes)?  

Na democracia, conforme se viu, prevalece o respeito ao estado de direito que 

tem um conjunto normativo para regular as relações da vida social em seu sentido 

                                            
259 VILLALOBOS, Maria Concepción Pérez. El control de los servicios de inteligencia em los Estados 
democráticos. In: VELASCO, Fernando; NAVARRO, Diego; ARCOS Rubén (eds.). La inteligencia 
como disciplina científica, op. cit., p. 410. 
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mais amplo. Para funcionar e dar eficácia as suas atribuições o Estado dispõe de 

instituições nas três esferas de poder, cada qual cumprindo seu papel. Por se tratar 

de um poder delegado pelo povo, evidentemente nasce a obrigação para quem o 

exerce de prestar contas ao seu titular sobre a condução da coisa pública. Democracia 

e accountability estão estreitamente associadas. Nas modernas democracias, aceita-

se como natural essa prestação de contas dos homens públicos para com a 

sociedade.260  

A expressão accountability significa a obrigação de prestação de contas por 

quem exerce uma atividade pública. Quem tem o poder por delegação e, portanto, 

não sendo o titular, deve justificar procedimentos adotados e resultados obtidos no 

cumprimento das atribuições legais. Não se trata de uma faculdade, mas um munus 

publicum. 

O significado de Administração Pública tem dois sentidos:  

Administração Pública, no sentido material, é constituída pelo conjunto de 
funções necessárias ao atendimento de serviços públicos norteados pelo 
interesse da coletividade e demarcado pelas opções políticas 
governamentais. No sentido instrumental, a atuação administrativa tem 
caráter de gerir a execução das ações propostas no plano político, a partir de 
um conjunto de normas e princípios implícito e explícito em seu sistema 
normativo.261 

Ela dispõe de uma série de órgãos e de pessoal com atribuições e 

competências reconhecidas pelo conjunto normativo, sendo que o seu controle, é sem 

dúvida uma das práticas mais necessárias que dão legitimidade aos seus atos. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37, caput). 

É dever de os administradores públicos atuarem em conformidade com os 

princípios constitucionais, como também lhes é exigida uma prestação de contas de 

seus atos e decisões para ver se suas atuações se coadunam com a finalidade e o 

interesse público, razão de suas próprias existências. 

Di Pietro define o controle da Administração Pública como o poder de 

fiscalização e correção que sobre ela exercem os órgãos dos Poderes Judiciário, 

                                            
260 GONÇALVES, Joanisval Brito. Sed quis custodiet ipso custodes? op. cit., p. 223. 
261 CALHAO, Antônio Ernani Pedroso. O princípio da eficiência na administração da justiça, op. cit., 
p. 128. 
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Legislativo e Executivo, com o objetivo de garantir a conformidade de sua atuação 

com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico.262  

Obviamente que esse controle deve alcançar a todas as Instituições do 

Estado em especial aquelas que, por disposição constitucional, têm o dever de 

proteção da sociedade e do estado e, para tanto, possuem poderes de intervir 

diretamente na vida das pessoas. Gonçalves ressalta a importância do controle dos 

serviços de segurança que, ao nosso ver também se aplica ipsis litteris aos serviços 

de inteligência: 

Em países que vivenciaram, no passado recente, governos autoritários, como 
é o caso da maioria das nações latino-americanas e dos Estados da Europa 
Oriental, a necessidade de adequar os serviços de segurança estatais ao 
regime democrático passa pelo desenvolvimento de mecanismos eficientes e 
eficazes de controle das atividades por eles exercidas. O controle contribui 
não só para que se evitem abusos por parte desses órgãos, mas também, e 
isso é muito importante, para modificar sua cultura organizacional e a 
percepção que a sociedade civil em geral tem dessas instituições, de seus 
agentes e da atividade que exercem.263 

A atividade de inteligência como uma função de Estado, também deve ser 

submetida, em tese, ao mesmo sistema de controle. No entanto, a ressalva em tese, 

tem um sentido importante, não como uma porta aberta na qual podem se escudar 

todas as justificativas para retirar-lhe a obrigação de prestar contas de seus atos, mas 

implica reconhecer e respeitar suas características próprias, inerentes à natureza de 

suas atividades, dentre elas o segredo, que lhe permite obter um tratamento 

diferenciado quanto ao sistema de controle. Controle diferenciado não significa 

ausência dele. 

Ugarte, ao discorrer sobre o controle público da atividade de inteligência, 

primeiro ressalta o fato de que este processo deve ser aceito como uma consequência 

da incidência das regras do estado democrático, no qual se exige legitimidade e 

eficácia dos atos governamentais. Por outro lado, explica que somente por meio de 

um controle é possível conciliar o exercício da atividade de inteligência, que tem como 

principal característica operar sob a égide do segredo protegendo suas fontes e 

métodos com um dos princípios mais basilares de um sistema republicano, que é a 

transparência dos atos governamentais. Legitimidade significa verificar se estão 

sendo observadas as normas constitucionais, demais leis, decretos, ou seja, o 

                                            
262 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 672. 
263 GONÇALVES, Joanisval Brito. Políticos e espiões: o controle da atividade de inteligência. Niterói, 
RJ: Impetus, 2010, p. 41. 
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ordenamento jurídico do Estado como um todo. E eficácia significa verificar se há um 

equilíbrio razoável entre os meios e recursos disponibilizados para que os órgãos 

possam desempenhar suas atribuições e o resultado final, ou seja, o produto obtido 

que, no caso, é o conhecimento de inteligência para fins de subsidiar decisões.264 E, 

ainda explica o citado autor: 

Cuando nos referimos al control público de la actividad de inteligencia, es útil 
recordar que controlar es, conforme al dicionario de la Lengua, comprobar, 
verificar, inspeccionar, y que em definitiva, el control (o función fiscalizadora) 
tiende a asegurar que determinados órganos obren con sujeción a las leys y 
según la efectiva conveniencia em relación a um concreto interés público265 

O grande desafio quando se fala em controle da inteligência é exatamente 

conciliar suas necessidades, não opondo obstáculos ao seu desenvolvimento e ao 

mesmo tempo respeitar-lhe a natureza. Como compatibilizar a regra geral que 

preconiza a transparência da administração pública com o segredo como requisito tão 

necessário à inteligência? Considerando que seus agentes, à luz da legislação, por 

serem servidores públicos, necessitam de certos tratamentos diferenciados não só 

para sua proteção, mas também de todo sistema, como aferir se tais condutas não 

apresentam desvios, sem haver exposição e comprometimento da própria atividade? 

E como lidar com os problemas internos das agências que indicam desconformidades 

de condutas de pessoal sem escancarar-se as rotinas operacionais em nome do 

direito de defesa, constitucionalmente assegurado a todos, que determinado 

funcionário porventura venha suscitá-lo? E, para finalizar, como conciliar a aquisição 

de bens e equipamentos necessários e específicos para a inteligência com o sistema 

público de compras regidos por lei tendo como a publicidade um de seus principais 

atributos? Em especial nesse aspecto a função de fiscalização e controle também 

devem incidir sobre a eficiência, ou seja, gastar bem e adequadamente as verbas 

públicas é uma obrigação de qualquer gestor público. 

Esses são só alguns pontos que indicam as especificidades da inteligência, 

mas que não podem servir de escudo a evitar seu controle, mesmo porque, como 

qualquer organização composta por seres humanos e incumbida de complicadas 

atribuições, é de se admitir que problemas acontecem a toda hora e até com 

                                            
264 UGARTE, Jose Manuel. Actividad de Inteligencia y Democracia em América Latina, op. cit. p. 
87. 
265 Idem. Ibidem, p. 87.  
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desdobramentos muito sérios, como vazamentos de informações protegidas, 

espionagem, uso indevido de recursos públicos, etc.  

É sabido que em sistemas mais fechados, quaisquer que sejam suas 

naturezas, onde não incide nenhum tipo de controle eles acabam se transformando 

num ambiente muito propício para a ocorrência de abusos e desvios de conduta. E 

nunca é demais lembrar que a atividade de inteligência, que é um sistema de acesso 

restrito, tanto pode ser usada para o bem, que deve ser a regra, mas, infelizmente, 

também pode ser usada para o mal. A história tem muitos exemplos do uso indevido 

da inteligência para perseguição político-ideológica, ou para atender a interesses 

particulares de dirigentes políticos, que se aproveitam da proteção do manto de 

segredo para desviar-lhe a finalidade em proveito próprio. 

A necessidade de controle da atividade de inteligência, observadas suas 

peculiaridades para que não seja comprometida sua essência, é unânime dentre os 

estudiosos do tema. Existem diversas classificações quanto ao tipo de controle, seja 

com relação ao órgão que o executa, ao momento em que se realiza, etc. Mas, para 

fins desta pesquisa, será adotada uma classificação mais simples, porém mais 

didática, que consegue abranger todos os mecanismos de controle existentes num 

estado democrático e perfeitamente eficientes e eficazes para garantir o controle 

necessário. Assim, vamos tratar as espécies de controle, tomando por base o atual 

Sistema Brasileiro de Inteligência, inseridas em dois grandes grupos em relação ao 

órgão, serviço ou agência de inteligência: controle interno e controle externo.  

 

4.3.1 Controle interno 

A abrangência do controle interno de uma atividade de inteligência também 

pode ser dividida em dois aspectos. O primeiro se refere ao órgão e sua posição junto 

a um dos Poderes da República, tomando-se por base o Brasil. O segundo é o controle 

interno propriamente dito, ou seja, por meio dos mecanismos da própria agência, 

normalmente com o uso da doutrina afeta à contrainteligência. 

Como órgão da Administração Pública Federal (Poder Executivo), a ABIN está 

sujeita ao ordenamento jurídico administrativo que rege tais instituições. Seus agentes 
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são servidores públicos federais e o acesso ao cargo, conforme a Constituição, se dá 

por meio de concurso público.266   

Um papel importante exercido no controle interno compete à Câmara de 

Relações Exteriores e Defesa Nacional (CREDEN), que define as diretrizes de 

atuação da ABIN e supervisiona a execução da Política Nacional de Inteligência.267  

O controle sobre o uso de verbas orçamentárias no caso da ABIN é feito pela 

Secretaria de Controle Interno da Presidência da República (CISET/PR), por meio da 

avaliação e supervisão da sua gestão financeira e patrimonial. Como todos os demais 

órgãos públicos federais, os respectivos relatórios de controle de suas contas são 

enviados ao Tribunal de Contas da União (TCU). 

Cabe uma observação sobre certas especificidades das verbas de uso da 

inteligência que é um dos principais dilemas ante a ausência de um marco legal 

próprio. No Brasil como regra geral a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, regula 

todos os procedimentos referentes a contratos administrativos, obras, compras, 

serviços, alienações, locações, etc., aos quais são submetidos todos os órgãos da 

administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as 

empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas 

direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

As fiscalizações exercidas por órgãos de controle existentes nas três esferas 

de poder (controladorias, auditorias, corregedorias, tribunais de contas, etc.) seguem 

rígidos procedimentos estabelecidos para aferir a lisura do gasto público. Os 

processos de prestação de contas são públicos.  

                                            
266 A Lei nº 11.776, de 17 de setembro de 2008 estabelece disposições referentes à estruturação das 
carreiras e cargos da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), criando as carreiras de Oficial de 
Inteligência, Oficial Técnico de Inteligência, Agente de Inteligência e Agente Técnico de Inteligência. 
267 A Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CREDEN), do Conselho de Governo foi criada 
pelo Decreto nº 4.801, de 6 de agosto de 2003 e tem por finalidade formular políticas públicas e 
diretrizes de matérias relacionadas com a área das relações exteriores e defesa nacional do Governo 
Federal, aprovar, promover a articulação e acompanhar a implementação dos programas e ações 
estabelecidos, no âmbito de ações cujo escopo ultrapasse a competência de um único Ministério, 
inclusive aquelas pertinentes a: I - cooperação internacional em assuntos de segurança e defesa; II - 
integração fronteiriça; III - populações indígenas; IV - direitos humanos; V - operações de paz; VI - 
narcotráfico e a outros delitos de configuração internacional; VII - imigração; VIII - atividade de 
inteligência; IX - segurança para as infra-estruturas críticas, incluindo serviços; X - segurança da 
informação; e  XI - segurança cibernética. 
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A inteligência, independentemente a qual órgão público pertença, também 

está sujeita a esse sistema de controle. Entretanto, se adotados os mesmos critérios 

de fiscalização, com os rigores exigidos, poderá haver o comprometimento da sua 

natureza, em face da predominância do segredo. Por exemplo, se em uma operação 

de inteligência realizada fossem requeridos, apresentados e juntados os 

comprovantes fiscais das despesas, com indicação do órgão que a efetuou, nomes 

dos agentes de inteligência, locais em que ela se desenvolveu, tempo de duração, 

etc., certamente estaria prejudicado o sigilo, com a exposição desses dados.  

Por outro lado, não significa que ela deve ficar imune a esse controle, mas tão 

somente que ele deve ser executado com o mesmo rigor como nos demais órgãos, 

porém com as cautelas necessárias a fim de evitar que suas atividades se tornem 

públicas. 

O controle interno propriamente dito, também chamado de primário ou 

profissional, é aquele que emerge do próprio organismo de inteligência. Todas as 

agências de inteligência desenvolvem procedimentos de controle próprios destinados 

a aferir a idoneidade da atuação de seus agentes nos trabalhos executados, bem 

como verificar alguma desconformidade quanto ao cumprimento de regras internas. 

Essa supervisão pode detectar, por exemplo, o vazamento de informações por ação 

de alguém pertencente à agência que possui acesso à base de dados interna e, 

deliberadamente, pelos mais variados motivos, dentre eles o pagamento, divulga sem 

autorização determinado conteúdo que é restrito.268  

Nos Estados Unidos é utilizado o polígrafo para fins de controle, que é um 

equipamento que possibilita aferir se uma pessoa está dizendo a verdade por meio de 

perguntas estruturadas e respostas objetivas (sim ou não), não obstante carecer de 

comprovação científica.269 

                                            
268 Edward Snowden um ex funcionário da National Security Agency – NSA fez revelações sobre os 
métodos de espionagem baseados no acesso clandestino à informação eletrônica, que abalaram a 
inteligência dos Estados Unidos. In: HARDING, Luke. Os arquivos Snowden: a história secreta do 
homem mais procurado do mundo. Rio de Janeiro: LeYa, 2014. 
269 GUIDA, Emilio. Intelligence costante storica, variabile teórica e prospettive post-bipolari, op. 
cit., p. 147, tradução nossa (Tutte le agenzie di intelligence sono constantemente impegnate a 
implementare uma serie di processi interni e attuare procedure di controlo le cui principali finalità sono 
quelle di individuare l’idoneità degli aspirante agenti segreti e di identificare appartenenti la cui lealtà o 
il cuia gire siano diventati discutibili. L’ approvazione dei processi degli operatori include controlli estesi, 
interviste agli agenti e ai suoi stretti collaboratori. Nel caso degli Stati Uniti, si utiliza la nota macchina 
poligráfica, uno strumento capace di registrar ele reazioni fisiche dela persona sottoposta a domande 
specifiche). 
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Há também um controle funcional pelo princípio da hierarquia que delega ao 

chefe o poder dever de fiscalizar seus subordinados, sob pena de incidir em infrações 

tanto no âmbito administrativo como no penal, caso seja comprovada sua conduta 

omissiva.  

Também no controle interno deve ser destacado o papel da contrainteligência 

na proteção de todo o sistema envolvendo, pessoal, instalações e equipamentos, 

documentos, bases de dados, sistemas de comunicação e informática, etc.  É a defesa 

contra a inteligência adversa visando à detecção, identificação, prevenção, obstrução 

e neutralização dos fatores que representam a ameaça. Ao cuidar de toda a segurança 

do sistema está, ao mesmo tempo, fazendo um controle permanente em seu próprio 

órgão de inteligência. 

Ainda, no âmbito interno, há o controle político realizado pelo Poder Executivo 

para saber se os objetivos traçados nos planos estratégicos ou as ações estão de 

acordo com o direcionamento do órgão para cumprimento de suas atribuições legais. 

Dicho control -y dirección política- es, em primer lugar, proprio del “gobernante”: 

Presidente em los regímes presidencialistas, Primer Ministro em los regíemenes 

paralamentarios.270  

No caso do Brasil, controle político significa verificar se estão sendo 

cumpridas as diretrizes da Política Nacional de Inteligência, da Estratégia Nacional de 

Inteligência ou o Plano Nacional de Inteligência, estes últimos ainda em fase de 

elaboração. 

 

4.3.2 Controle externo 

Por controle externo da atividade de inteligência podemos entender aquele 

feito fora do âmbito do Poder Executivo responsável pelo órgão de inteligência, ou 

seja, pelo Poder Legislativo, Poder Judiciário e pelo Ministério Público. 

O controle do Poder Executivo pelo Legislativo é uma característica dos 

regimes democráticos: no cabe duda que el Congresso constituye um símbolo del 

                                            
270 UGARTE, Jose Manuel. Actividad de inteligencia y democracia em América Latina, op. cit., p. 
287. 
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control, y que constituye el órgano de control fundamental em los países 

democráticos.271  

No Brasil a Lei nº 9.883/1999 sobre o controle externo da atividade de 

inteligência estabelece que: 

Art. 6o O controle e fiscalização externos da atividade de inteligência serão 
exercidos pelo Poder Legislativo na forma a ser estabelecida em ato do 
Congresso Nacional. 
§ 1o Integrarão o órgão de controle externo da atividade de inteligência os 
líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal, assim como os Presidentes das Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 
§ 2o O ato a que se refere o caput deste artigo definirá o funcionamento do 
órgão de controle e a forma de desenvolvimento dos seus trabalhos com 
vistas ao controle e fiscalização dos atos decorrentes da execução da Política 
Nacional de Inteligência. 

A fim de dar cumprimento ao dispositivo acima foi criada a Comissão Mista de 

Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional (CCAI), instituída em 

2000. Mas por ausência de um marco normativo mais específico sobre suas funções 

a produção da CCAI por mais de uma década, foi incipiente. Somente em 19 de 

novembro de 2013 foi aprovado seu Regimento Interno (RICCAI), conforme 

Resolução-CN nº 2, que constitui parte do Regimento Comum do Congresso 

Nacional.272 

Cabe destacar apenas alguns pontos do RICCAI referentes ao objeto desse 

controle e sua abrangência na atividade de inteligência brasileira.  

Art. 2º A atividade da CCAI tem por principal objetivo, entre outros definidos 
nesta Resolução, a fiscalização e o controle externos das atividades de 
inteligência e contrainteligência e de outras a elas relacionadas, 
desenvolvidas no Brasil ou no exterior por órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal, direta ou indireta, especialmente pelos 
componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN), a fim de 
assegurar que tais atividades sejam realizadas em conformidade com a 
Constituição Federal e com as normas constantes o ordenamento jurídico 
nacional, em defesa dos direitos e garantias individuais e do Estado e da 
sociedade. 

O objeto desse controle é verificar se as atividades da inteligência de Estado 

estão se desenvolvendo em conformidade ao ordenamento jurídico em vigor no 

estado democrático brasileiro. Ainda que, em decorrência de suas atribuições, as 
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atividades do órgão de inteligência estejam ocorrendo fora do território nacional há 

expressa incidência do sistema de controle: 

§ 1º Entende-se por fiscalização e controle, para os fins desta Resolução, 
todas as ações referentes à supervisão, verificação e inspeção das atividades 
de pessoas, órgãos e entidades relacionados à inteligência e 
contrainteligência, bem como à salvaguarda de informações sigilosas, 
visando à defesa do Estado Democrático de Direito e à proteção do Estado e 
da sociedade. 
§ 2º O controle da atividade de inteligência realizado pelo Congresso Nacional 
compreende as atividades exercidas pelos órgãos componentes do SISBIN 
em todo o ciclo da inteligência, entre as quais as de reunião, por coleta ou 
busca, análise de informações, produção de conhecimento, e difusão, bem 
como a função de contrainteligência e quaisquer operações a elas 
relacionadas. 

A fiscalização para fins de controle é abrangente e envolve a ação de todos 

os componentes do SISBIN. Ela se aplica de forma integral, sem restrições, a todas 

as etapas do ciclo de produção do conhecimento e às operações de inteligência e 

contrainteligência. 

Por ser mista, a CCAI é composta por Senadores e Deputados e presidida, 

alternadamente, pelo período de um ano pelo Presidente da Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados e do Senado Federal (§ 1º 

do art. 7º do RICCAI).  

Gonçalves, com muita propriedade, aponta uma dificuldade de atuação do 

controle parlamentar que coincide com a pouca importância que a inteligência tem em 

termos políticos no Brasil: 

Em termos políticos, a maior dificuldade por que passa a CCAI é reflexo da 
falta de interesse dos dirigentes do País na área de inteligência. A 
organização do Legislativo apenas reproduz a pouca atenção e conhecimento 
com que se percebe a atividade de informações no Executivo e na sociedade 
civil.  
[...] 
Politicamente, fiscalizar a atividade de inteligência, já se discutiu, é tarefa que 
rende poucos dividendos, mas que pode provocar danos significativos a 
perspectivas políticas.273 

No controle externo pode haver a participação de outros Poderes ou 

Instituições as quais, embora não tenham nenhuma ligação hierárquico funcional com 

os órgãos de inteligência ou uma previsão normativa expressa, como no controle 

parlamentar, também servem como sistema de freios e contrapesos a essa atividade. 

São exemplos o Ministério Público e o Poder Judiciário. 
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O controle externo da atividade de inteligência vinculada ao Estado é 
efetuado prioritariamente pelas instituições que constitucionalmente têm 
competência de controlar qualquer organismo público, pois no sistema 
democrático as instituições deverão realizar suas tarefas de acordo com os 
interesses da sociedade e do Estado.274 

O Ministério Público, conforme expressa previsão constitucional, é uma 

instituição permanente que tem como atribuições a defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. A ele compete 

também assegurar o respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 

pública aos direitos assegurados na Constituição, bem como o controle externo da 

atividade policial que abrange a fiscalização das inteligências das polícias. 

Assim, quanto à ABIN, entendemos que ela, num primeiro momento, não 

estaria sujeita ao controle pelo Ministério Público, até porque seus integrantes não 

possuem poder de polícia. Mas, por outro lado, se houver ações de seus membros 

que atinjam bens juridicamente tutelados de interesse público, certamente, como fiscal 

da lei, caberá àquela instituição adotar medidas visando apurar diretamente os fatos 

ou requisitando a instauração de uma investigação pela polícia. É o caso, por exemplo, 

da prática de atos de improbidade administrativa por pessoas que exercem funções 

públicas junto ao órgão de inteligência. 

A incidência de controle pelo Ministério Público se justifica como mais um 

sistema para impedir que a atividade de inteligência, por operar sob o manto do 

segredo, sirva de instrumento para a prática de ilegalidades pelos seus membros. 

O controle da atividade de inteligência pelo Poder Judiciário, num sentido 

amplo, decorre de um preceito constitucional: a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (Artigo 5º, XXXV). A qualquer pessoa que 

tenha um direito violado está assegurado o caminho da prestação jurisdicional com 

todos os seus recursos. Como acontece com o Ministério Público, trata-se de um 

controle a posteriori, e no caso do Judiciário, via de regra, mediante provocação. 

Os procedimentos adotados nas operações de inteligência muitas vezes 

podem implicar num aparente conflito entre direitos e garantias fundamentais 

tutelados, não só pela Constituição Federal, mas também por dispositivos de leis 

infraconstitucionais. São situações que podem suscitar uma discussão entre direito à 
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privacidade, inerente aos cidadãos, e a necessidade de relativização dessa garantia 

constitucional pelo Estado em nome da segurança coletiva, matéria que pode ser 

objeto de apreciação pelo Poder Judiciário mediante ação daquele se sentiu 

prejudicado: 

A casa da justiça é o asilo seguro para aqueles que, oprimidos pelo peso da 
pobreza e cansados das constantes injustiças, nela vêm aportar suas 
esperanças de liberdade e democracia. Portanto, num país sem tradição 
democrática como o nosso, devemos preservar sempre as instituições, 
inconstitucionalizando as leis que contra sua vida atentem, muitas das quais, 
demonstrando ocasional interesse do grupo dominante, não representam o 
interesse legítimo do povo brasileiro.275 

Na atividade de inteligência pode haver também o controle prévio pelo Poder 

Judiciário. Conforme exposto no capítulo 3, há diversos países democráticos que 

possuem em suas legislações de inteligência previsão para interceptação de 

comunicações, mediante autorização judicial. Nesse caso, o respectivo magistrado 

que for competente para deferir tais pedidos estará acompanhando o trabalho do 

órgão de inteligência a fim de assegurar que não ocorra desvio de finalidade aos 

propósitos pelos quais se adotou tal medida interventiva na vida dos cidadãos, mas 

que se mostrou imprescindível por não haver outro caminho para alcançar o resultado 

necessário. É recomendável que esses procedimentos corram em segredo de justiça 

para evitar os chamados vazamentos de informações. 

A Constituição Federal disciplina alguns institutos próprios para a tutela dos 

direitos fundamentais, que a doutrina denomina de remédios ou garantias 

constitucionais, à disposição dos indivíduos com os quais podem provocar as 

autoridades competentes, sobretudo do Poder Judiciário, visando a corrigir a 

ilegalidade e eventual abuso de poder que tenha sido cometido ou esteja na iminência 

de o ser.  

São instrumentos que visam à proteção dos direitos humanos com respaldo 

em tratados e convenções internacionais, cuja realização é marca da consolidação do 

estado de direito e do próprio regime democrático. 

O artigo 25 da Convenção Americana sobre Direitos humanos consagra essa 

proteção judicial:  

Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro 
recurso efetivo, perante os juízes ou tribunais competentes, que a proteja 
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contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela 
Constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo quando tal 
violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de 
suas funções oficiais. 

Da mesma maneira, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu 

artigo VIII: Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes 

remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam 

reconhecidos pela constituição ou pela lei. 

Não obstante o texto constitucional prever vários instrumentos para que o 

cidadão possa solicitar ao Judiciário a tutela dessas liberdades, cujo fundamento 

também está na Constituição, entendemos que dois deles se aplicariam mais 

diretamente à atividade de inteligência, que são o mandado de segurança e o habeas 

data.  

Por outro lado, não significa que o habeas corpus, o direito de petição, o 

mandado de injunção e a ação popular não possam ser utilizados dependendo da 

situação e do direito ameaçado ou lesado. Negar-lhes a incidência seria o mesmo que 

ignorar o dispositivo mandamental da Lei Maior. Porém, reitera-se aquilo que já foi 

dito, ou seja, a natureza da atividade de inteligência, sobretudo a de Estado, não tem 

finalidade probatória e os órgãos de inteligência não possuem poder de polícia. Assim, 

se alguém for preso ilegalmente ensejando a impetração do habeas corpus, com 

certeza não será pela inteligência que não possui doutrinariamente essa finalidade, 

mas certamente por algum procedimento policial ou judicial que o levou à prisão. 

Tampouco nos parece razoável alguém recorrer ao mandado de injunção pela inércia 

do Parlamento sobre uma lei de inteligência não editada e que está causando prejuízo 

a direito de outrem. 

O mandado de segurança está previsto no artigo 5º, inciso LXIX da 

Constituição Federal de 1988:  

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, 
não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável 
pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de 
pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 

O objeto do mandado de segurança é a proteção de um direito líquido e certo 

que se mostra de plano, por documentação inequívoca, independentemente da 

formulação de provas futuras. Seu titular é quem tem a legitimidade passiva para 

impetrá-lo podendo ser pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, domiciliada 
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ou não no Brasil, além de órgãos públicos despersonalizados, mas com capacidade 

processual, tais como a chefia do Poder Executivo, Mesas do Congresso Nacional, 

Ministério Público, etc. Sujeito passivo é a autoridade coatora que pratica ou ordena 

concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado [...].276 

O mandado de segurança é utilizado contra órgãos de inteligência não em sua 

função propriamente dita que é a produção de conhecimentos, mas como órgão 

público em suas atribuições administrativas. Explicando melhor. A ABIN, que é um 

órgão da Administração Direta, utiliza o concurso público para provimento de seus 

cargos, em cujas etapas sempre há uma que visa a avaliar a conduta social do 

candidato ao cargo e é feita de forma sigilosa e discreta, mas que pode ensejar sua 

reprovação. Daí ser bastante comum o candidato usar o mandado de segurança com 

pedido de liminar para prosseguimento nas etapas do concurso até o julgamento de 

mérito. Da mesma forma nos cargos públicos das polícias que também preveem tal 

etapa de compatibilidade do candidato com a função pretendida. Todo esse 

procedimento sigiloso, via de regra, é feito pelos órgãos de inteligência. 

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXII, prevê mais um 

instrumento para a tutela de direitos que tem muita relação com a natureza da 

atividade de inteligência: 

conceder-se-á "habeas-data": 
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do 
impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades 
governamentais ou de caráter público; 
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo 
sigiloso, judicial ou administrativo. 

O habeas data também visa a proteger o direito líquido e certo do impetrante 

para poder conhecer todas as informações e registros sobre sua pessoa que existem 

nos órgãos públicos ou privados acessíveis ao público. Para Silva: 

“Entidades governamentais” é uma expressão que abrange órgãos da 
administração direta ou indireta. Logo, a expressão “entidades de caráter 
público” não pode referir-se a organismos públicos, mas a instituições, 
entidades e pessoas jurídicas privadas que prestem serviços para o público 
ou de interesse público, envolvendo-se aí não só concessionários, 
permissionários ou exercentes de atividades autorizadas, mas também 
agentes de controle e proteção de situações sociais ou coletivas, como as 
instituições de cadastramento de dados pessoais para controle ou proteção 
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do crédito ou divulgadoras profissionais de dados pessoais, como as firmas 
de assessoria e fornecimento de malas diretas.277  

Canotilho fala em direito à autodeterminação informativa:  

O segredo não é compatível com as liberdades e direitos do homem. Ao 
segredo acrescenta-se um novo perigo para o cidadão: a digitalização dos 
direitos fundamentais. Contrapondo-se à ideia de arcana práxis, tende hoje a 
ganhar contornos um direito geral à autodeterminação informativa que se 
traduz, fundamentalmente, na faculdade de o particular determinar e controlar 
a utilização dos seus dados pessoais.  
[...] 
Esse direito de autodeterminação pode exigir a criação de meios de defesa 
jurisdicionais, e, nesse sentido, apontam já hoje convenções internacionais e 
direito de Habeas Data consagrado na Constituição brasileira de 1988.278

  

A Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997, regulou o dispositivo 

constitucional de acesso a informações, bem como o rito processual do habeas data. 

No parágrafo único do artigo 1º define o que considera como de caráter público: [...] 

todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser 

transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade 

produtora ou depositária das informações.  

A tutela se dá não só para conhecer, mas também possibilita solicitar eventual 

retificação necessária. Como explica Moraes: 

Há dupla finalidade no habeas data. A primeira refere-se à obtenção de 
informações existentes na entidade governamental ou daquelas de caráter 
público. A segunda, consistente em eventual retificação dos dados nelas 
constantes. O direito de retificar eventuais informações errôneas, obsoletas 
ou discriminatórias constitui um complemento inseparável ao direito de 
acesso às informações. 
Dessa forma, o habeas data tem natureza mista, pois se desenvolve em duas 
etapas. Primeiramente, será concedido ao impetrante o direito de acesso às 
informações (natureza mandamental); para, posteriormente, se necessário e 
devidamente comprovada a necessidade, serem as mesmas retificadas 
(natureza constitutiva), salvo se o impetrante já tiver conhecimento dos dados 
e registros, quando então será possível a utilização desse remédio 
constitucional somente para corrigi-las ou atualizá-las.279 

Uma outra peculiaridade sobre o habeas data diz respeito à necessidade 

prévia de requerimento administrativo, cujo resultado foi a recusa no fornecimento das 

informações. É o que disciplina também a o artigo 8º da lei do habeas data que na 

petição inicial deve constar essa recusa ao acesso às informações ou do decurso de 

mais de dez dias sem decisão. Trata-se de um pressuposto para ajuizamento da ação 

                                            
277 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 
1996, p. 433. 
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o fato de ter havido resistência do órgão detentor no fornecimento das informações 

requeridas, caracterizando o interesse de agir da na ação. 

Todo órgão de inteligência possui seus arquivos próprios com informações 

que servem para a produção de conhecimentos, os quais são protegidos para se evitar 

o acesso indevido tanto externo quanto interno. Esses bancos de dados próprios 

constituem uma fonte de consulta e nesse sentido, em tese, é cabível a incidência 

dessa ação constitucional ao interessado.  

A questão fundamental sobre os conhecimentos produzidos pela inteligência 

de Estado relativos a determinada pessoa diz respeito à incidência ou não do habeas 

data para acesso a esses dados quando protegidos pelo sigilo referente à defesa 

nacional, conforme artigo 5º, inciso XXXIII: 

[...] todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (grifo nosso). 

A doutrina é divergente ora admitindo essa possibilidade de restrição por se 

tratar de informação de interesse da segurança do Estado, ora, em sentido contrário, 

entendendo não estar amparada a restrição ao direito constitucional de acesso à 

informação.  

Moraes entende ser desprovido de fundamentação constitucional a imposição 

de restrição de acesso à informação por meio do habeas data:  

Assim, inaplicável a possibilidade de negar-se ao próprio impetrante todas ou 
algumas de suas informações pessoais, alegando-se sigilo em virtude da 
imprescindibilidade à segurança da Sociedade ou do Estado. Essa conclusão 
alcança-se pela constatação de que o direito de manter determinados dados 
sigilosos direciona-se a terceiros que estariam, em virtude da segurança 
social ou do Estado, impedidos de conhecê-los, e não ao próprio impetrante, 
que é o verdadeiro objeto dessas informações, pois se as informações forem 
verdadeiras, certamente já eram de conhecimento do próprio impetrante, e 
se forem falsas, sua retificação não causará nenhum dano à segurança social 
ou nacional.280 

Tavares reconhece essa condição de excepcionalidade no dever de 

transparência, mas nos estritos limites da Constituição, ou seja, naquelas informações 

consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. E acrescenta: 

Ademais, não há perante a Constituição, nenhuma categoria de atos ou 
atividades que tenham sido consideradas de sigilo permanente, já 
previamente estabelecido. Fica certo que este regime surgirá em virtude de 
determinadas circunstâncias fáticas ligadas à segurança da sociedade e do 
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Estado, como última e única alternativa. Esta a adequada compreensão do 
termo de “imprescindível”. O sigilo, pois, não é uma opção livre do 
administrador público ou do agente político.281 

A ocultação de informação fora dos parâmetros constitucionais não pode se 

tornar um subterfugio do agente público para mascarar alguma ilegalidade cometida. 

Porém, algumas categorias de informações, ainda que de caráter pessoal, precisam 

ser mantidas protegidas, dependendo do contexto no qual estejam inseridas.  

Calderon, ao discorrer sobre esse polêmico tema, que é o acesso à 

informação, afirma como primeiro pressuposto que nenhum direito é absoluto, uma 

vez que há limites no próprio texto constitucional brasileiro, como em diversos tratados 

internacionais de direitos humanos. Assim sendo, é necessária uma conformação 

quanto à incidência desses direitos, os quais têm, em tese, uma aparência de 

conflitantes entre si. Reconhece, a citada autora, que a transparência é um importante 

instrumento da democracia, mas por outro lado considera que a divulgação de 

segredos de Estado com os quais o país assume uma posição privilegiada pelo fato 

de possuí-los, estaria comprometendo a própria sociedade a que se quer atribuir o 

poder. Encontrar um ponto de equilíbrio entre os direitos fundamentais e as exceções 

ao acesso à informação não é uma tarefa muito fácil, no entanto afirma com 

propriedade: os legítimos interesses de sigilo merecem respaldo normativo, sob pena 

de serem causados danos desproporcionais aos lídimos interesses da sociedade.282 

A Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação – 

(LAI), regula o acesso a informações conforme previsto no inciso XXXIII, do artigo 5º 

da Constituição Federal. A LAI entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e recebeu 

críticas de alguns setores profissionais, dentre os quais os órgãos de inteligência, por 

não terem sido chamados a participar dos debates nas audiências públicas realizadas 

pela Comissão Especial instalada sobre o tema, para oferecer contribuições de caráter 

técnico a esse tão importante e ao mesmo tempo impactante instrumento legal na 

Administração Pública. Também apontam a não coincidência pelo fato de essa lei ter 

sido trazida ao universo legislativo brasileiro juntamente com a Lei nº 12.528/2011, 
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que criou a Comissão Nacional da Verdade, sendo um instrumento para viabilidade 

dos trabalhos desta Comissão.283    

Dentre as suas principais disposições, a LAI estabelece como um dever do 

Estado essa garantia de acesso à informação, que é regra geral, sendo o sigilo uma 

exceção. A informação deve ser liberada de forma ágil, transparente, de tal modo a 

facilitar a compreensão e sendo de interesse público em geral, independe de 

solicitações. Previu ainda um regramento que deve ser seguido pelos órgãos púbicos 

que operam com informações, tais como: quem e como pode fazer a solicitação e 

quais são os requisitos necessários; quais são os prazos para resposta; quais os 

recursos em caso de negativa de acesso; punições aos agentes públicos por 

descumprimento da lei; a obrigatoriedade de criação de setores específicos para 

processamento e controle dos pedidos, etc.  

A LAI trouxe definições das informações imprescindíveis à segurança da 

sociedade ou do Estado:  

Art. 23.  São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do 
Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação 
ou acesso irrestrito possam:  
I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território 
nacional;  
II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações 
internacionais do País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso 
por outros Estados e organismos internacionais;  
III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;  
IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária 
do País;  
V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças 
Armadas;  
VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento 
científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas 
de interesse estratégico nacional;  
VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades 
nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou  
VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou 
fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de 
infrações 

Da mesma forma, em seu artigo 24, § 1º, a LAI estipulou os prazos para 

restrição de acesso à informação de acordo com a classificação. Os documentos 

classificados como ultrassecretos têm um prazo de vinte e cinco anos, os secretos de 

                                            
283 CALDERON, Mariana Paranhos. Lei de acesso à informação e seu impacto na atividade de 
inteligência, op. cit., passim. 
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quinze anos e os reservados de cinco anos. Somente os ultrassecretos podem ser 

prorrogados uma única vez nas condições previstas na Lei. 

A informações relativas à segurança do Presidente e Vice-Presidente da 

República e seus respectivos cônjuges e filhos (as) serão classificadas como 

reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último 

mandato, em caso de reeleição (Artigo 24, § 2º). As informações pessoais relativas à 

intimidade, vida privada, honra e imagem terão seu acesso restrito por um período de 

cem anos, independentemente da classificação de sigilo que lhes for atribuída (Artigo 

31). A competência para atribuir essa classificação quanto ao sigilo está também 

prevista na Lei e nos demais diplomas regulamentadores dos seus dispositivos que 

ensejaram um novo conjunto de procedimentos nos órgãos da Administração Pública 

nas três esferas de poder para efetivar esses mandamentos legais. 

 Evidentemente, essa Lei trouxe um impacto muito grande à atividade de 

inteligência à medida que todos os órgãos tiveram que se adaptar às novas regras. 

 Desta forma reiteramos o entendimento de que é perfeitamente possível a 

conciliação da atividade de inteligência de Estado, com suas peculiaridades, com as 

regras de um regime democrático no qual seus mecanismos de controle tem um papel 

fundamental na aferição e garantia de respeito aos direitos fundamentais e de, um 

modo geral, para a efetivação da cidadania. 
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CONCLUSÃO 

A atividade de inteligência é uma função de Estado que a desenvolve por meio 

de seus órgãos ou serviços de inteligência, os quais necessitam de um conjunto 

normativo próprio que regule suas atribuições e também lhes garanta as condições 

necessárias de atuação, tudo, evidentemente, com um eficaz e eficiente sistema de 

controle.  

É no ordenamento jurídico de cada Estado que está o marco regulatório dos 

serviços de inteligência, o qual deve se adequar às características que a diferem das 

demais atividades do Estado, como, por exemplo, a investigação policial ou a 

persecução penal. A atividade de inteligência envolve um necessário secretismo e 

proteção dos seus produtos e de seus operadores, sob pena de ter sua natureza 

desconfigurada. 

Por outro lado, isso não significa descontrole sob o manto do segredo. Ao 

contrário, por ser uma atividade de Estado e, portanto, de interesse público, seu 

controle não só é necessário como também preponderante na legitimação de suas 

ações.  

As afirmações acima se fundamentam, como é bom ressaltar, mais uma vez, 

num Estado que se identifique com o regime democrático no qual predominam o 

estado de direito, que rege todo o seu funcionamento, e, em especial, o respeito aos 

direitos e garantias fundamentais consagrados internacionalmente. 

Infelizmente, ainda hoje, em face do processo histórico de atuação dos órgãos 

de inteligência em vários países, com diferentes ideologias e formas de exercício do 

poder que lhe proporcionaram um excessivo desgaste, a inteligência de Estado é vista 

como uma atividade que conflita com os direitos e garantias individuais. Tais 

paradigmas vêm sendo quebrados em alguns Estados democráticos (Espanha, Chile, 

Itália, etc.) que já superaram essa diferença e a desconfiança de seus propósitos foi 

transformada em oportunidades para colaborar com bem comum. 

Nesta pesquisa, como primeira premissa para o seu desenvolvimento, 

procuramos inserir o leitor no tema, mostrando alguns dos principais aspectos 

doutrinários relevantes com o objetivo de lhe possibilitar o entendimento sobre suas 

peculiaridades e seu potencial de contribuição como uma ferramenta valiosa à 
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disposição do Estado para auxiliar os decisores políticos no cumprimento de suas de 

atribuições, como a segurança e proteção da sociedade. 

Compreender esse mundo da inteligência, cuja origem se confunde com a 

própria história do homem, é pressuposto para lhe reconhecer o valor e entender a 

necessidade de lhe promover um arcabouço jurídico para assegurar sua existência 

harmoniosa numa democracia, o que é perfeitamente possível. 

Na realidade brasileira, que é objeto deste trabalho, a Constituição Federal de 

1988 representou um verdadeiro avanço de conquistas em termos de direitos e 

garantias individuais aos cidadãos, além de consolidar a democracia. Embora não 

contenha nenhum dispositivo que se refira expressamente à atividade de inteligência 

de Estado, por outro lado, com essa mesma força decorrente de seus princípios e 

normas, dela podemos extrair, ainda que indiretamente, os fundamentos jurídicos à 

medida que, ao criar as Instituições definindo suas competências, certamente 

conferiu-lhes poderes necessários para o adimplemento de suas atribuições. Trata-se 

da aplicação da consagrada teoria dos poderes implícitos, cujas origens e principais 

características foram objeto desta pesquisa, sendo um instituto jurídico também 

consagrado na doutrina e jurisprudência brasileiras. 

Assim, tanto a teoria dos poderes implícitos, quanto a aplicação de alguns 

princípios constitucionais que fundamentam a Administração Pública e cujo conteúdo 

e objeto de tutela de bens jurídicos interpretados de acordo com as peculiaridades da 

inteligência, conforme se discorreu nos respectivos tópicos, constituem, por ora,  o 

respaldo constitucional para as atribuições da Agência Brasileira de Inteligência, não 

obstante as propostas que tramitam para reforma do texto da Lei Maior no sentido de 

conferir um status constitucional à atividade de inteligência de Estado. 

Mas, por outro lado, é necessário reconhecer que precisamos avançar muito 

mais no campo da legislação infraconstitucional. A atual lei brasileira que criou o 

Sistema Brasileiro de Inteligência, embora possa significar um progresso em relação 

à normatização que havia no passado, é extremamente tímida e até insignificante para 

permitir aquilo que talvez pretendesse alcançar, mas não conseguiu, que é o de 

proporcionar um escudo jurídico mais sólido e consistente à inteligência de Estado. 

Tal afirmação encontra seu fundamento na comparação com outras leis de inteligência 

de países democráticos, conforme fizemos questão de mostrar nos exemplos citados.  
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A definição clara do que é inteligência, a atribuição de poderes aos órgãos 

para que tenham instrumentos legais que possibilitem melhor o exercício de suas 

competências, são algumas das características desses conjuntos normativos 

estrangeiros. Mas o mais importante, em nosso entendimento, são as chamadas 

garantias funcionais aos operadores de inteligência para que possam exercer suas 

funções. Trata-se de um justo e necessário respaldo legal visando à proteção desses 

profissionais que muitas vezes são submetidos a situações de extremo risco, como 

acontece frequentemente com aqueles que atuam na segurança pública. É uma 

realidade que pode ser alterada bastando apenas vontade política dos legisladores 

uma vez que existem projetos de lei em trâmite que possibilitariam pelo menos uma 

modernização da nossa lei de inteligência que se igualaria a outras já consolidadas 

em democracias do mundo.  

Evidentemente que essa semelhança com os policiais é apenas no aspecto 

das garantias para exercício das atribuições, pois inteligência e atividade policial são 

coisas completamente distintas, muito embora frequentemente confundidas no Brasil, 

como se mostrou no tópico comparativo do capítulo 1.  

Inserimos um conteúdo no sentido de se afirmar o entendimento daquilo que 

significa a democracia, o estado de direito, respeito às liberdades públicas e demais 

direitos e garantias fundamentais, o poder e suas peculiaridades para verificar como 

funciona a relação da inteligência nesse cenário. Daí podemos afirmar que é 

perfeitamente possível harmonizar a atividade de inteligência, respeitando-lhe a 

natureza e suas peculiaridades, aos fundamentos da democracia e do estado de 

direito.  

O aparente conflito entre transparência e segredo numa democracia 

desaparece quando se harmonizam esses institutos com base na interpretação da 

própria finalidade de existência do Estado e os fundamentos dos direitos e garantias 

fundamentais, cujos princípios não devem ter incidência absoluta aos casos 

concretos, mas aplicados com a devida ponderação na presença de algum elemento 

que possa denotar a incompatibilidade. Exemplificando o presente raciocínio, 

entendemos que o direito à privacidade é uma garantia fundamental do cidadão. 

Entretanto, não pode ser absoluto se, diante de uma situação de fato houver a 

necessidade da interferência do Estado na relativização desse direito por ser uma 

operação necessária para a garantia da segurança de toda a sociedade. 
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Após os ataques às torres gêmeas nos Estados Unidos, dos atentados 

terroristas recentes em várias capitais do mundo, do crescimento e a ameaça da 

criminalidade, etc., podemos afirmar que nunca a percepção da importância da 

questão de segurança esteve tão presente na vida das pessoas. Liberdade, 

segurança e inteligência não são ideias que devem ser vistas como concorrentes ou 

até antagônicas, disputando a preferência pela escolha da mais importante. Muito pelo 

contrário. Elas se relacionam e se completam, pois o objeto comum perseguido é o 

mesmo, ou seja, proporcionar, no aspecto da segurança, melhor qualidade de vida 

dos cidadãos. 

A atividade de inteligência, seja a categoria de Estado ou outra qualquer, 

aplicada na proteção da sociedade, tem um caráter preventivo. Identificar e neutralizar 

a ameaça prova sua eficiência e eficácia, que é papel do Estado. É isso que todos 

desejam. E, para tanto, ressaltamos que agora, mais do que nunca, é oportuno e 

necessário que os Estados que ainda não o fizeram reformulem seus ordenamentos 

jurídicos para proporcionar não só aos órgãos de segurança, mas também de aos de 

inteligência, uma condição melhor de atuação para permitir o enfrentamento deste 

novo cenário adverso. 

O mundo no qual vivemos passa por transformações a cada minuto. As 

ameaças de ontem não são mais as de hoje e, certamente não serão as de amanhã. 

Esse processo de mudança é irreversível e atinge a todos. Basta olharmos o potencial 

de influência dos avanços tecnológicos na vida das pessoas.  Há muito tempo, quando 

chegaram as primeiras máquinas nas indústrias, os homens não acreditavam que elas 

pudessem substituí-los, o que acabou acontecendo. Hoje, grande parte da 

humanidade já está conectada a algum dispositivo tecnológico. 

Existe um lugar nos Estados Unidos conhecido como Vale do Silício, onde 

estão sediadas algumas das melhores empresas de tecnologia e inovação do mundo. 

As pessoas que lá vivem e principalmente os profissionais de tecnologia, 

independentemente da origem ou da língua que falam, têm em comum algo que pode 

se resumir na ação de um verbo: inovar. A busca por algo diferente é uma obsessão. 

Nada pode ser igual ao que foi feito ontem.  

Cientistas conseguiram transformar as funções cognitivas do cérebro humano 

em algoritmos matemáticos dando origem aos robôs. E os robôs são capazes de 

aprender aquilo que lhes é ensinado. É a inteligência artificial que está sendo, aos 
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poucos, incorporada a vários segmentos profissionais aumentando a eficiência nos 

resultados de produtividade com menos recursos humanos, em especial nas tarefas 

consideradas repetitivas porque a capacidade da máquina é muito maior que a do ser 

humano. O carro autônomo já pode ser visto andando pelas ruas do Vale do Silício, 

reproduzindo cenas que, até então, só existiam nos filmes de ficção científica.  

O leitor deve estar se perguntando o que isso tem de relação com o tema da 

pesquisa, que são os fundamentos jurídicos da inteligência. De fato, nada, pois não 

tratamos de inovação tecnológica, robótica, engenharia da computação ou coisa do 

gênero. Mas, ao mesmo tempo, o que mais nos interesse desses exemplos é extrair-

lhes uma mensagem que é a forma de pensar e agir no Vale do Silício com foco na 

mudança. É esse parâmetro que deveria guiar toda a classe dirigente do Brasil com 

referência à atividade de inteligência.  

A inteligência de Estado no Brasil precisa começar a ser vista com as lentes 

focadas para o futuro no mesmo compasso das transformações que estão 

acontecendo num ritmo muito acelerado. Romper velhas barreiras de diferenças e 

preconceitos decorrentes de um período da história que já se foi, mas que ainda sua 

influência na cabeça de alguns funciona como um muro que impede a transposição 

para o outro lado que é o futuro, é o grande desafio que precisa ser enfrentado. Deixar 

que a investigação do passado seja feita pelos historiadores e demais pesquisadores 

que poderão se debruçar para analisar e entender os diferentes acontecimentos em 

suas épocas. Mas, ao mesmo tempo, não podemos permitir que esse passado, seja 

pelos erros ou acertos, nos impeça de acreditar que é possível construirmos um 

mundo melhor.  

Concordar ou discordar com tudo, ou somente com algum ponto de vista que 

foi colocado, é natural e até bastante salutar para a construção de novas ideias, as 

quais surgem com mais força depois dos debates. Portanto, outro propósito, tão ou 

mais importante que mostrar os fundamentos jurídicos da inteligência de Estado no 

Brasil, foi o de inaugurar o pensamento de uma nova cultura de inteligência, 

estimulando as reflexões sobre o tema que merece, agora mais do que nunca, uma 

posição de destaque no meio acadêmico no qual, ao nosso ver, se encontra o 

verdadeiro potencial de transformação da realidade brasileira. 
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