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Nº 124, quinta-feira, 30 de junho de 2016
ANEXO III
REMANEJAMENTO DE CARGOS
CÓDIGO
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

DAS-UNITÁRIO

101.6
101.5
101.4
102.5
102.4
102.3

6,27
5,04
3,84
5,04
3,84
2,10
TOTAL

DECRETO N o- 8.792, DE 29 DE JUNHO DE 2016
Altera o Decreto nº 7.891, de 23 de janeiro
de 2013, que regulamenta a Lei nº 12.783,
de 11 de janeiro de 2013, para dispor sobre
os custos com prestação de serviços e o
fornecimento de equipamentos e materiais
indispensáveis à realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício
do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto na Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, na
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, e na Lei nº 12.783, de 11 de
janeiro de 2013,
DECRETA:
Art. 1º O Decreto nº 7.891, de 23 de janeiro de 2013, passa
a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 4º-A. ..............................................................................
.........................................................................................................
IV - cobrir os custos com a realização de obras no sistema de
distribuição de energia elétrica definidas pela Autoridade Pública
Olímpica - APO, para atendimento aos requisitos determinados
pelo Comitê Olímpico Internacional - COI, com fundamento no
art. 12, caput, da Lei nº 12.035, de 1º de outubro de 2009; e

DA SEGES/MP PARA A SECRETARIA
EXECUTIVA DO PPI
QTDE.
VALOR TOTAL
4
25,08
9
45,36
1
3,84
1
5,04
6
23,04
3
6,30
24
108,66
Art. 3º Os órgãos e as entidades da administração pública
federal deverão considerar, em seus planejamentos, as ações que concorram para o fortalecimento do Sistema Brasileiro de Inteligência.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de junho de 2016; 195º da Independência e 128º
da República.
MICHEL TEMER
Sergio Westphalen Etchegoyen
1 INTRODUÇÃO
A Política Nacional de Inteligência (PNI), documento de mais
alto nível de orientação da atividade de Inteligência no País, foi concebida em função dos valores e princípios fundamentais consagrados
pela Constituição Federal, das obrigações decorrentes dos tratados,
acordos e demais instrumentos internacionais de que o Brasil é parte,
das condições de inserção internacional do País e de sua organização
social, política e econômica. É fixada pelo Presidente da República,
após exame e sugestões do competente órgão de controle externo da
atividade de Inteligência, no âmbito do Congresso Nacional.
A PNI define os parâmetros e limites de atuação da atividade
de Inteligência e de seus executores e estabelece seus pressupostos,
objetivos, instrumentos e diretrizes, no âmbito do Sistema Brasileiro
de Inteligência (SISBIN).
Para efeito da implementação da PNI, adotam-se os seguintes conceitos:

V - cobrir os custos com prestação de serviços, fornecimento
de equipamentos e materiais, na cidade do Rio de Janeiro, indispensáveis à realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos
Rio 2016, para atendimento aos requisitos determinados pelo
Comitê Olímpico Internacional - COI, informados pela Autoridade Pública Olímpica - APO, com fundamento no art. 12,
caput, da Lei nº 12.035, de 1º de outubro de 2009.

Atividade de Inteligência: exercício permanente de ações
especializadas, voltadas para a produção e difusão de conhecimentos,
com vistas ao assessoramento das autoridades governamentais nos
respectivos níveis e áreas de atribuição, para o planejamento, a execução, o acompanhamento e a avaliação das políticas de Estado. A
atividade de Inteligência divide-se, fundamentalmente, em dois grandes ramos:

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

I - Inteligência: atividade que objetiva produzir e difundir
conhecimentos às autoridades competentes, relativos a fatos e situações que ocorram dentro e fora do território nacional, de imediata
ou potencial influência sobre o processo decisório, a ação governamental e a salvaguarda da sociedade e do Estado;

§ 11. A ANEEL homologará e fiscalizará o montante de
recursos da CDE a ser repassado nos termos do inciso V do
caput." (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de junho de 2016; 195º da Independência e 128º
da República.
MICHEL TEMER
Fernando Coelho Filho
DECRETO N o- 8.793, DE 29 DE JUNHO DE 2016
Fixa a Política Nacional de Inteligência.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício
do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea "a", da
Constituição,
DECRETA:
Art. 1º A Política Nacional de Inteligência - PNI, fixada na
forma do Anexo, 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, nos termos estabelecidos pela Lei nº
9.883, de 7 de dezembro de 1999.
Art. 2º Compete ao Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República a coordenação das atividades de inteligência
no âmbito da administração pública federal.

II - Contrainteligência: atividade que objetiva prevenir, detectar, obstruir e neutralizar a Inteligência adversa e as ações que
constituam ameaça à salvaguarda de dados, conhecimentos, pessoas,
áreas e instalações de interesse da sociedade e do Estado.
2 PRESSUPOSTOS DA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA
2.1 Obediência à Constituição Federal e às Leis
A Inteligência desenvolve suas atividades em estrita obediência ao ordenamento jurídico brasileiro, pautando-se pela fiel observância aos Princípios, Direitos e Garantias Fundamentais expressos
na Constituição Federal, em prol do bem-comum e na defesa dos
interesses da sociedade e do Estado Democrático de Direito.
2.2 Atividade de Estado
A Inteligência é atividade exclusiva de Estado e constitui
instrumento de assessoramento de mais alto nível de seus sucessivos
governos, naquilo que diga respeito aos interesses da sociedade brasileira. Deve atender precipuamente ao Estado, não se colocando a
serviço de grupos, ideologias e objetivos mutáveis e sujeitos às conjunturas político-partidárias.
2.3 Atividade de assessoramento oportuno
À Inteligência compete contribuir com as autoridades constituídas, fornecendo-lhes informações oportunas, abrangentes e confiáveis, necessárias ao exercício do processo decisório.
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Cumpre à Inteligência acompanhar e avaliar as conjunturas
interna e externa, buscando identificar fatos ou situações que possam
resultar em ameaças ou riscos aos interesses da sociedade e do Estado.
O trabalho da Inteligência deve permitir que o Estado, de forma antecipada, mobilize os esforços necessários para fazer frente às adversidades futuras e para identificar oportunidades à ação governamental.
2.4 Atividade especializada
A Inteligência é uma atividade especializada e tem o seu
exercício alicerçado em um conjunto sólido de valores profissionais e
em uma doutrina comum.
A atividade de Inteligência exige o emprego de meios sigilosos, como forma de preservar sua ação, seus métodos e processos,
seus profissionais e suas fontes. Desenvolve ações de caráter sigiloso
destinadas à obtenção de dados indispensáveis ao processo decisório,
indisponíveis para coleta ordinária em razão do acesso negado por
seus detentores. Nesses casos, a atividade de Inteligência executa
operações de Inteligência - realizadas sob estrito amparo legal -, que
buscam, por meio do emprego de técnicas especializadas, a obtenção
do dado negado.
2.5 Conduta Ética
A Inteligência pauta-se pela conduta ética, que pressupõe um
conjunto de princípios orientadores do comportamento humano em
sociedade. A sua observância é requisito fundamental a profissionais
de qualquer campo de atividade humana. No que concerne ao comportamento dos profissionais de Inteligência, representa o cuidado
com a preservação dos valores que determinam a primazia da verdade, sem conotações relativas, da honra e da conduta pessoal ilibada,
de forma clara e sem subterfúgios.
Na atividade de Inteligência, os valores éticos devem balizar
tanto os limites de ação de seus profissionais quanto os de seus
usuários. A adesão incondicional a essa premissa é o que a sociedade
espera de seus dirigentes e servidores.
2.6 Abrangência
A atividade de Inteligência deve possuir abrangência tal que
lhe possibilite identificar ameaças, riscos e oportunidades ao País e à
sua população.
É importante que as capacidades individuais e coletivas, disponíveis nas universidades, centros de pesquisa e demais instituições
e organizações públicas ou privadas, colaborem com a Inteligência,
potencializando sua atuação e contribuindo com a sociedade e o
Estado na persecução de seus objetivos.
2.7 Caráter permanente
A Inteligência é uma atividade perene e sua existência confunde-se com a do Estado ao qual serve. A necessidade de assessorar
o processo decisório e de salvaguardar os ativos estratégicos da Nação
é ditada pelo Estado, em situações de paz, de conflito ou de guerra.
3 O ESTADO, A SOCIEDADE E A INTELIGÊNCIA
No mundo contemporâneo, a gestão dos negócios de Estado
ocorre no curso de uma crescente evolução tecnológica, social e gerencial. Em igual medida, as opiniões, interesses e demandas da sociedade evoluem com celeridade. Nessas condições, amplia-se o papel
da Inteligência no assessoramento ao processo decisório nacional e,
simultaneamente, impõe-se aos profissionais dessa atividade o desafio
de reavaliar, de forma ininterrupta, sua contribuição àquele processo
no contexto da denominada "era da informação". Em meio a esse
cenário, há maior disponibilidade de informações acerca de temas de
interesse, exigindo dos órgãos de Inteligência atuação não concorrente, bem como a produção de análises com maior valor agregado.
O desenvolvimento das tecnologias da informação e das comunicações impõe a atualização permanente de meios e métodos,
obrigando os órgãos de Inteligência - no que se refere à segurança dos
sistemas de processamento, armazenamento e proteção de dados sensíveis - a resguardar o patrimônio nacional de ataques cibernéticos e
de outras ações adversas, cada vez mais centradas na área econômicotecnológica. A crescente interdependência dos processos produtivos e
dos sistemas de controle da tecnologia da informação e comunicações
desperta preocupação quanto à segurança do Estado e da sociedade,
em decorrência da vulnerabilidade a ataques eletrônicos, ensejando
atenção permanente da Inteligência em sua proteção.
Os atuais cenários internacional e nacional revelam peculiaridades que induzem a atividade de Inteligência a redefinir suas
prioridades, dentre as quais adquirem preponderância aquelas relacionadas a questões econômico-comerciais e científico-tecnológicas.
Nesse contexto, assumem contornos igualmente preocupantes os aspectos relacionados com a espionagem, propaganda adversa, desinformação, a sabotagem e a cooptação.
Paralelamente, potencializa-se o interesse da Inteligência
frente a fenômenos como: violência, em larga medida financiada por
organizações criminosas ligadas ao narcotráfico; crimes financeiros
internacionais; violações dos direitos humanos; terrorismo e seu financiamento; e atividades ilegais envolvendo o comércio de bens de
uso dual e de tecnologias sensíveis, que desafiam os Estados democráticos.
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