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RESUMO
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MILITAR NAS AÇÕES E OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA DE
SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADAS NOS ESTADOS DA REGIÃO DE
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vínculo: Academia de Polícia Militar da Polícia Militar de Minas Gerais E-
mail de contato: prof.renatopires@gmail.com GT: Políticas Públicas,
Monitoramento e Efetividade RESUMO A atividade de inteligência tem por
objetivo o assessoramento aos níveis políticos, estratégicos, táticos e
operacionais, e perpassa por dimensões gerenciais que impactam nos
resultados finalísticos das organizações. Por sua vez, no âmbito da
segurança pública, a Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança
Pública apresenta como gênero a inteligência de segurança pública e,
enquanto espécies, a inteligência policial militar, inteligência bombeiro
militar, inteligência policial judiciária e a inteligência policial rodoviária.
Especificamente à inteligência policial militar, surge a necessidade de
potencialização no entendimento do real papel da inteligência policial
militar e o seu contexto no campo da segurança pública nas ações e
operações integradas na região de fronteira no Brasil. Considerando a
tipicidade da presença de crimes transnacionais presentes na fronteira
brasileira, há necessidade do entendimento das funções constitucionais
das polícias militares dos Estados brasileiros fronteiros e, sobretudo, em
relação aos resultados esperados pela atividade de inteligência policial
militar decorrentes das ações e operações de inteligência sobre fatos,
situações e acontecimentos, fornecendo insumos informacionais úteis e
oportunos para produção de conhecimento para assessoria do processo
decisório dos comandos das Polícias Militares fronteiriças. Assim,
inteligência policial militar está intimamente relacionada à inteligência de

1

 Polícia Militar de Minas Gerais, prof.renatopires@gmail.com1



segurança pública, porém possui características distintivas, oriundas
principalmente da competência constitucional das Polícias Militares.
Todavia, há a necessidade de que a inteligência policial militar seja
discutida de maneira pormenorizada dentro do Subsistema de Inteligência
de Segurança Pública e dos Sistemas Estaduais de Inteligência de
Segurança Pública dos Estados com vistas à potencialização dessa
atividade de assessoramento do processo decisório, sendo parte das
atividades intrínsecas dos campos de acompanhamento que envolvem o
crime e a criminalidade transnacional. Com tal arcabouço teórico, espera-
se, ainda, que haja uma melhor fundamentação da inteligência policial
militar na política, estratégia, plano e doutrina nacional de inteligência de
segurança pública e, também, no âmbito das discussões acadêmicas e
regimentais das polícias militares do Brasil, com vistas à potencialização e
manutenção da ordem pública e da paz social. PALAVRAS-CHAVE:
Segurança Pública, Inteligência de Segurança Pública, Inteligência Policial
Militar, Polícia Militar, Ordem Pública.
PALAVRAS-CHAVE: seguranca publica, inteligencia de seguranca publica,
inteligencia policial militar, policia militar, ordem pública
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