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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 32, DE 2020

Altera disposições sobre servidores,
empregados públicos e organização
administrativa.

EMENDA Nº 

Altera-se  a  denominação  do  Capítulo  III  do  Título  V  da

Constituição Federal e acrescenta-se ao art. 144 da Constituição Federal os

incisos VII e VIII, no art. 1º da Proposta de Emenda à Constituição n° 32, de

2020:

“TÍTULO V

...........................................................................................

CAPÍTULO III

DA  SEGURANÇA  PÚBLICA  E  DA  INTELIGÊNCIA  DE
ESTADO

Art. 144. .............................................................................

...........................................................................................

VII - Agência Brasileira de Inteligência;

VIII - guardas civis distrital e municipais. (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A  Atividade  de  Inteligência  de  Estado  é  essencial  para  a

soberania,  a  defesa  e  a  promoção  de  interesses  nacionais.  O  momento

histórico  atual,  de  globalização  intensa,  surgimento  de  novas  fronteiras *C
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tecnológicas e renovada competição entre Estados, impõe desafios inéditos.

Intensificam-se ameaças como o crime organizado, o terrorismo, o tráfico de

drogas  e  armas  e  a  interferência  externa  em  assuntos  e  instituições

domésticas.  Cabe  ao  profissional  de  inteligência,  neste  momento  singular,

atuar  de  maneira  silenciosa  e  oportuna,  na  detecção  de  desafios  e

oportunidades que são colocados diante da sociedade brasileira.

O  Poder  Legislativo  deve  considerar  a  relevância  para  a

governabilidade do País o imprescindível trabalho desenvolvido pelos membros

das  carreiras  de  Inteligência  da  Agência  Brasileira  de  Inteligência  (ABIN),

tornando-os uma categoria de servidores específica e diferenciada no âmbito

da  Inteligência  de  Estado,  da  proteção  e  da  segurança  pública  interna  e

externa.

É  latente  a  lacuna  constitucional  quanto  à  atividade  de

Inteligência de Estado, cuja atuação interna e externa é vital para a segurança

em atenção aos interesses do País. Em recente decisão liminar do Supremo

Tribunal Federal, o ministro relator Gilmar Mendes, na ADPF nº 695, apontou

que “O objetivo da lei que institui o Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN)

consiste  em integrar  ações de planejamento e execução das atividades de

inteligência do país com a finalidade de fornecer subsídios ao Presidente da

República nos assuntos de interesse nacional”.

Tal finalidade, também é reconhecida em sua importância pelo

colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  em  especial,  em  recente  julgado  no

julgamento  do  HC  512.290/RJ,  Rel.  Ministro  Rogério  Schietti  Cruz,  ao

afirmarem que  “A atividade de inteligência desempenhada por agências dos

estados, [...],  consiste no exercício de ações especializadas para identificar,

avaliar  e acompanhar ameaças reais ou potenciais na esfera de segurança

pública”.

Com efeito, é imperiosa a constitucionalização da atividade de

inteligência  de  Estado,  visto  que  todas  as  democracias  consolidadas,  sem

exceção,  possuem  a  seu  serviço  órgãos  de  inteligência  atuantes  e

institucionalizados, sendo reconhecida a condição de atividade de risco que
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desenvolvem e considerada essencial à segurança pública, interna e externa, e

ao desenvolvimento nacional.

Pela inclusão do inciso VII ao art. 144, consolida-se o papel da

ABIN  na  segurança  pública,  em  sua  função  preventiva  e  preditiva,  pela

antecipação de ameaças ao Estado e sociedade de brasileiros. A inserção da

Inteligência  de  Estado  no  Capítulo  III,  junto  à  segurança  pública,  ademais,

consolida a constitucionalização da atividade de inteligência de Estado e da

ABIN.

É notório que a sociedade brasileira, segundo recente relatório

da ONU, encontra-se classificada como uma das sociedades mais violentas do

mundo,  onde  os  índices  de  criminalidade  são  crescentes  e  alarmantes,

consequências de diversos fatores como a desigualdade social, a corrupção, o

analfabetismo crônico, o desemprego, a desagregação familiar, o contrabando

de  drogas  e  de  armas,  a  multiplicação  das  organizações  criminosas  e  a

superlotação dos presídios urbanos.

Por isso a necessidade urgente do Estado ordenar no artigo

144  da  Constituição  todas  as  carreiras  de  servidores  que  têm  atribuições

relacionadas  à  segurança  pública,  visando  uma  melhor  efetividade  na

manutenção da ordem e da paz públicas.

Diante do exposto e premidos pela urgente necessidade que as

circunstâncias nacionais e internacionais impõem, rogamos aos nobres pares o

apoio necessário para a aprovação desta Emenda Constitucional.

Sala da Comissão,          de                  de 2021.

Deputado Federal Lincoln Portela
PL/MG
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