
Deputado Único Representante do Partido LIVRE

Exmo. Presidente da Comissão Parlamentar

de Assuntos Constitucionais, Direitos,

Liberdades e Garantias

Senhor Deputado Fernando Negrão

Assunto: Audição, com carácter de urgência, do Senhor Ministro da Administração

Interna, da Inspetora Geral da Administração Interna, do Diretor Nacional da PJ, do

Comandante-Geral da GNR, do Diretor Nacional da PSP e de representantes dos

sindicatos e das associações socioprofissionais da PSP e da GNR, para que sejam

prestados esclarecimentos sobre o envolvimento de efetivos da PSP e GNR em

práticas violadoras do Estado de Direito.

No seguimento da publicação de diversas notícias e reportagens que dão conta de quase
600 efetivos da GNR e da PSP que utilizam grupos fechados em redes sociais para
disseminar e incitar à violência e ao ódio, em violação do Código Penal e dos regulamentos
internos e disciplinares das respetivas forças de segurança, entende o LIVRE que é da
maior urgência que estes factos sejam esclarecidos e que sejam apuradas
responsabilidades.

Num Estado de Direito Democrático, respeitador de Direitos Humanos, é inadmissível que
existam discursos de ódio dentro das forças de segurança e que exista um aparente
sentimento de impunidade por se fazer uso de plataformas digitais para a prática de
comportamentos ilícitos. Os relatos desta investigação são atentatórios da dignidade das
próprias forças de segurança, colocando em causa a reputação e credibilidade do seu
trabalho e ferindo gravemente a confiança dos cidadãos e cidadãs nas instituições e na
Justiça.
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Aprovado na reunião da CACDLG
de 30 de novembro de 2022, 
na ausência do PAN e do L,
nos seguintes termos:

Aprovado por unanimidade: MAI, IGAI, CG-GNR e DN-PSP

Rejeitado, com votos contra do PS e do PSD e a favor dos restantes:
DN-PJ

Rejeitado, com votos contra do PS, 
abstenção do PSD e a favor dos restantes, 
audição presencial dos Sindicatos e Associações Sócio Profissionais da PSP e da GNR

(aprovada proposta do PSD de consulta escrita dessas Entidades c
om votos a favor do PS e do PSD, contra do CH e do PCP e a abstenção da IL)



Face ao exposto, e ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, o Deputado
do LIVRE vem por este meio solicitar a Vossa Ex.ª o agendamento das audições, com
caráter de urgência, do Senhor Ministro da Administração Interna, da Inspetora Geral da
Administração Interna, do Diretor Nacional da PJ, do Comandante-Geral da GNR, do Diretor
Nacional da PSP e de representantes dos sindicatos e das associações socioprofissionais
da PSP e da GNR, para que sejam prestados esclarecimentos sobre o envolvimento de
efetivos da PSP e GNR em práticas violadoras do Estado de Direito.

Assembleia da República, 18 de novembro de 2022

O Deputado do LIVRE

Rui Tavares




