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Art. 1o Fica instituído o Sistema Brasileiro de Inteligência, 
que integra as 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. 
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“O Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN) foi instituído 
pela Lei 9.883, de 7 de dezembro 1999, com o objetivo de 
integrar as ações de planejamento e execução das 
atividades de Inteligência do Brasil. É um espaço que reúne 
órgãos federais para a troca de informações e 
conhecimentos de Inteligência. 
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Sob a coordenação da ABIN, estabelecida por lei como seu 
órgão central, o SISBIN é responsável pelo processo de 
obtenção e análise de informações e produção de 
conhecimentos de Inteligência necessários ao processo 
decisório do Poder Executivo. Também atua na proteção das 
informações sensíveis e estratégicas do Estado brasileiro.” 

  

 

 

Fonte: site oficial da ABIN 
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§ 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. 
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Segundo o Decreto 4.376/2002 que regulamenta a referida 
Lei, o SISBIN tem como objetivo integrar as ações de 
planejamento e execução da atividade de inteligência do 
País, com a finalidade de fornecer subsídios ao Presidente 
da República nos assuntos de interesse nacional. 



 Lei n.º 9.883 de 1999 - Sistema Brasileiro de Inteligência e 
Agência Brasileira de Inteligência - ABIN  

§ 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. 
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Conceito Legal de 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. 

Conceito Legal de Contrainteligência: atividade que objetiva 
neutralizar a inteligência adversa. 
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O Decreto 4.376/2002 é mais minucioso e define 
contrainteligência como a atividade que objetiva prevenir, 
detectar, obstruir e neutralizar a inteligência adversa e 
ações de qualquer natureza que constituam ameaça à 
salvaguarda de dados, informações e conhecimentos de 
interesse da segurança da sociedade e do Estado, bem como 
das áreas e dos meios que os retenham ou em que 
transitem. 



 Lei n.º 9.883 de 1999 - Sistema Brasileiro de Inteligência e 
Agência Brasileira de Inteligência - ABIN  

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. 



 Lei n.º 9.883 de 1999 - Sistema Brasileiro de Inteligência e 
Agência Brasileira de Inteligência - ABIN  

Presidência 

GSI 

ABIN 

AGU Casa Civil da 

Presidência da 

República 

Gabinete de Segurança 

Institucional da Presidência 

da República 

Ministério da 

Justiça e Segurança 

Pública 

Ministério da 

Defesa 

Ministério das Relações 

Exteriores 

Ministério da Fazenda 

Ministério do 

Trabalho 

Ministério da Saúde 

Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e 

Comunicações 

Ministério do Meio 

Ambiente 

Ministério da Integração 

Nacional 

Ministério da 

Transparência, 

Fiscalização e 

Controladoria-Geral 

da União  

Ministério da 

Agricultura, 

Pecuária e 

Abastecimento 

Ministério dos 

Transportes, 

Portos e Aviação 

Civil 

Ministério de Minas 

e Energia 



 Lei n.º 9.883 de 1999 - Sistema Brasileiro de Inteligência e 
Agência Brasileira de Inteligência - ABIN  

 

Cada órgão do SISBIN, através de seus órgãos atua na 
obtenção e compartilhamento de informações no âmbito de 
sua área de competência e auxilia na produção conjunta de 
conhecimentos de Inteligência. 

Os conhecimentos embasam a produção de relatórios de 
Inteligência, destinados ao assessoramento estratégico da 
Presidência da República ou à utilização pelos próprios 
órgãos integrantes. 


