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Assunto: Minuta de emenda 
modificativa à PEC n. 6/2019. 
Aposentadoria especial dos Oficiais e 
Agentes de inteligência. Reforma da 
Previdência. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA, 

ASBIN, formalizou consulta acerca da juridicidade da proposta de alteração da Emenda 

Constitucional n. 6/2019, originalmente apresentada pelo Poder Executivo para alterar as 

regras constitucionais que dispõem sobre os Regimes de Previdência Social, bem como 

instituir regras de transição àqueles que já são servidores quando de sua eventual 

aprovação. 

A emenda modificativa ora analisada busca incluir, no art. 40, § 1º, inciso I, 

alínea e, o item 6 para determinar a edição de lei complementar que disponha, de forma 

específica, sobre a aposentadoria dos oficiais e agentes que compõem o Quadro do Órgão 

Central de Inteligência da União, a Agência Brasileira de Inteligência.  
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No Capítulo III da PEC, que trata das regras de transição relacionadas aos 

regimes próprios de previdência social, a emenda propõe o acréscimo do art. 6º-A, no 

qual prescreve critérios e requisitos básicos para a concessão da aposentadoria especial 

aos agentes e oficiais de inteligência em exercício quando da modificação das regras 

constitucionais. 

A referida proposta almeja que a Lei Complementar de que trata o § 1º do art. 

40 da Constituição, na forma da redação originalmente proposta pela PEC n. 6/2019, 

institua critérios de idade mínima e de tempo de contribuição distintos da regra geral, em 

favor dos ocupantes dos cargos das Carreiras de Oficial de Inteligência e de Agente de 

Inteligência, em razão das particularidades do exercício das atribuições desses cargos. 

 O tratamento diferenciado se justifica em razão dos riscos aos quais os 

ocupantes dos cargos em referência estão submetidos, no exercício das atribuições 

institucionais da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), diuturnamente. As atividades 

de inteligência destinam-se ao fornecimento de subsídios ao Presidente da República nos 

assuntos de interesse nacional, com os seguintes fundamentos: preservação da soberania 

nacional, defesa do Estado Democrático de Direito e dignidade da pessoa humana. 

Para tanto, são desempenhadas atividades com o uso de técnicas e meios 

sigilosos (art. 3º, parágrafo único, da Lei n. 9.883/1999), eventualmente necessários ao 

desenvolvimento da missão institucional da ABIN na defesa dos interesses e da segurança 

do Estado e da sociedade. 

Ademais, a presente proposta pode ainda diminuir o número de ações 

judiciais em curso que buscam declarar a especialidade das atribuições desempenhadas 

por agentes e oficiais de inteligência, à luz do direito à aposentadoria especial dos 

servidores que exercem atividades de risco – direito cuja regulamentação permanece 

negligenciada há mais de 30 (trinta) anos. 

Chama a atenção, na proposta de emenda modificativa, que os requisitos 

contidos no proposto art. 6º-A são muito semelhantes àqueles previstos no art. 5º, que 

trata da aposentadoria dos agentes penitenciários ou socioeducativos. 

Essa semelhança é positiva e milita a favor da aceitação da proposta, uma vez 

que as atividades de ambas categorias são arriscadas e colocam em constante risco a vida 

dos ocupantes de seus cargos. 

Nesse contexto, dada a similitude temática, recomenda-se tão somente a 

alteração do número do dispositivo, de 6º-A para 5º-A, de modo que a semelhança para 
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com a classe dos agentes penitenciários ou socioeducativos se torne mais evidente e 

intuitiva aos parlamentares. 

Além da recomendação estilística acima descrita, mostra-se necessário o 

acréscimo de um inciso na proposta de redação do art. 12, § 4º, da PEC n. 6/2019, para 

tratar da situação dos oficiais e agentes de inteligência. 

O art. 12 da Proposta de Emenda à Constituição trata das disposições 

transitórias aplicáveis aos benefícios até a edição da lei complementar de que trata o § 1º 

do art. 40 da Constituição (Capítulo IV). Esse dispositivo, em seu § 4º, dispõe sobre as 

regras aplicáveis aos novos ocupantes dos cargos previstos no art. 40, § 1º, inciso I, alínea 

e, com critérios e requisitos distintos da regra geral, enquanto não editada a lei 

complementar com novas e distintas exigências quanto à idade mínima e ao tempo de 

contribuição desses servidores. 

Nesse contexto, propõe-se a seguinte redação: 

 
Art.12 ..........................................................................................................
.................................................................................................................... 
§4º .............................................................................................................. 
IV – o oficial e agente de inteligência, aos cinquenta e cinco anos de 
idade, trinta anos de efetiva contribuição e vinte e cinco anos de efetivo 
exercício exclusivamente em cargo dessa natureza, para ambos os 
sexos. 
 

Feito o acréscimo, é necessário renumerar os incisos seguintes para que não 

sejam feitas referências equivocadas, dentro do texto proposto, que confundam os 

oficiais e agentes de inteligência com os servidores contemplados no inciso seguinte 

(servidores com deficiência). 

São essas as considerações necessárias, sem prejuízo de outras análises 

decorrentes de desdobramentos futuros. 

Assim a opinião de quem abaixo subscreve.  

 

TORREÃO BRAZ ADVOGADOS 
Antônio Torreão Braz Filho 

Thiago Linhares de Moraes Bastos 
João Pereira Monteiro Neto 

Vitor Candido Soares 


