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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO 

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS JUDICIAIS - CGAJ 

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO R, ED. SEDE, SALA 915 CEP: 70044-900 BRASÍLIA-DF

FONE: (61) 2027-6535/6196

 
PARECER n. 00020/2021/CONJUR-MCOM/CGU/AGU

 
NUP: 01245.001427/2021-58
INTERESSADOS: MINISTRO DE ESTADO DA SECRETARIA DE GOVERNO
ASSUNTOS: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 765

 
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.
MONITORAMENTO ON LINE. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO ESPECÍFICO  DO ATO
QUESTIONADO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA
DE OBJETO CONTRATUAL VOLTADO À "ESPIONAGEM/VIGILÂNCIA" DE
PARLAMENTARES E JORNALISTAS. FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E ALINHADA
À MISSÃO INSTITUCIONAL DA SECOM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRECEITO
FUNDAMENTAL DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO.

 
I - SÍNTESE DOS FATOS
 

1. Por meio do Ofício n. 47/2021 (SEI 6391187), a Ministra Cármen Lúcia do Supremo Tribunal Federal
requisita ao Secretário Especial de Comunicação Social desta Pasta, no prazo de quarenta e oito horas, informações sobre o
alegado na petição inicial da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 765, ajuizada pelo Partido Verde - PV.

 
2. Questiona o Partido arguente, na ADPF nº 765, em linhas gerais, "ato da Secretaria de Governo e da
Secretaria de Comunicação de produção de relatórios de monitoramento das atividades de parlamentares e jornalistas em
suas redes sociais, conforme noticiado pela Revista Época no último dia 20 de novembro".

 
3. Em acesso ao link da referida reportagem colacionado pelo arguente (https://epoca.globo.com/guilherme-
amado/planalto-monitora-redes-sociais-de-parlamentares-jornalistas-com-dinheiro-publico-24755889), tem-se o título: 
"Planalto monitora redes sociais de parlamentares e jornalistas com dinheiro público".

 
4. Alega que referido ato transgride o preceito fundamental da liberdade de expressão.

 
5. Aponta que o dito perigo que fundamentaria o pedido cautelar decorreria "diretamente da real possibilidade
de que esses relatórios continuam sendo produzidos sem que se tenha certeza quanto ao seu alcance e para qual finalidade
estão sendo empregados, uma vez que, é ato totalmente estranho às competências da Secretaria de Comunicação e da
Secretaria de Governo e ainda se recobre do manto do sigilo". Assim, liminarmente, pleiteia que seja determinada:

 
i. a suspensão imediata da produção dos relatórios de monitoramento e disseminação de informações
sobre as publicações dos parlamentares e jornalistas em suas redes sociais;
ii. a remessa dos relatórios produzidos ao Supremo Tribunal Federal, com a manutenção provisória do
sigilo, e, caso se verifique a ausência de fundamento ao sigilo, seja determinado seu levantamento,
consoante disposição do artigo 23 e seguintes da Lei nº 12.527/2011;

Parecer Jurídico 020/2021/CONJUR-MCOM/CGU/AGU (6396258)         SEI 01245.001427/2021-58 / pg. 1

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
65

Em
: 2

2/
01

/2
02

1 
- 1

3:
42

:4
6



21/01/2021 https://sapiens.agu.gov.br/documento/564297042

https://sapiens.agu.gov.br/documento/564297042 2/11

iii. que a Secretaria de Comunicação e a Secretaria de Governo prestem informações sobre
o contrato firmado com a empresa responsável pela produção dos relatórios, os valores envolvidos, o
período de abrangência do contrato e o seu objeto;
iv. que a Secretaria de Comunicação e a Secretaria de Governo esclareçam a finalidade de tais
relatórios e quais órgãos do governo possuíam – ou possuem - acesso ao seu conteúdo;
v. a imediata abertura de inquérito pela Polícia Federal para investigar eventual prática de crime por
parte da Secretaria de Comunicação e da Secretaria de Governo e seus subordinados.
 

6. Ao final, requer "a procedência do pedido de mérito, para que seja reconhecida a incompatibilidade do ato
de produção de relatórios de monitoramento das redes sociais de parlamentares e jornalistas com a Constituição Federal de
1988, a fim de se preservar os preceitos fundamentais da liberdade de expressão (art. 5º)".

 
7. Em sua decisão, a Ministra Carmem Lúcia determinou a requisição de, "com urgência e prioridade,
informações à Secretaria de Governo e à Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, a serem
prestadas no prazo máximo e improrrogável de quarenta e oito horas independente do período de recesso forense"

 
8. A Coordenação-Geral de Orientações Normativas para Comunicação da SECOM prestou as informações
pertinentes por meio da NOTA TÉCNICA Nº 725/2021/SEI-MCOM (SEI 6392633), encaminhada via Ofício Interno 263
(SEI 6394352) e Ofício Interno 271 (SEI 6394913), para emissão de parecer a fim de subsidiar resposta ao Supremo Tribunal
Federal.

 
9. É o relato do essencial.

 
II - DA AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO CLARA DO ATO QUESTIONADO E DOS

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA VIOLAÇÃO A PRECEITOS FUNDAMENTAIS. DO PRINCÍPIO DA
SUBSIDIARIEDADE DA ADPF.

 
10. Da análise da inicial, bem como dos documentos que as instruem, não se vislumbra o cumprimento dos
requisitos exigidos pela Lei n. 9.882/1999, diploma que regulamenta o processamento da arguição de descumprimento de
preceito fundamental. A referida lei assim dispõe:

Art. 3 o A petição inicial deverá conter:
I - a indicação do preceito fundamental que se considera violado;
II - a indicação do ato questionado;
III - a prova da violação do preceito fundamental;
IV - o pedido, com suas especificações;
V - se for o caso, a comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do
preceito fundamental que se considera violado.
Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de mandato, se for o caso, será
apresentada em duas vias, devendo conter cópias do ato questionado e dos documentos necessários
para comprovar a impugnação.
 
Art. 4 o A petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, quando não for o caso de argüição
de descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta Lei ou for
inepta. (g.n.)

 
11. No entanto, o Partido arguente, na ADPF nº 765, indica, generica e abstratamente "ato da Secretaria de
Governo e da Secretaria de Comunicação de produção de relatórios de monitoramento das atividades de parlamentares e
jornalistas em suas redes sociais, conforme noticiado pela Revista Época no último dia 20 de novembro".

 
12. Não indica especificamente qual é o ato questionado e, tão somente com base em uma matéria jornalística,
sugere a "produção de relatórios de monitoramento". Como referida reportagem seria o único "documento" trazido pelo autor
(no intuito de lastrear o dito ato da SECOM a violar preceito fundamental), convém trazer o conteúdo da referida reportagem
(extraído do link indicado na própria petição inicial):
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  O Palácio do Planalto monitorou com dinheiro público as redes sociais de parlamentares de oposição
e governistas e de jornalistas, com o objetivo de municiar diferentes órgãos do governo sobre o
comportamento digital de deputados, senadores e da imprensa. A coluna obteve uma série de
relatórios produzidos sob encomenda da Secretaria de Governo (Segov) e da Secretaria de
Comunicação (Secom) ao longo de fevereiro, março e abril deste ano — documentos que foram
classificados como sigilosos, alegando tratar-se de um “trabalho autoral” da empresa contratada para
tanto. Dos relatórios, emerge um governo preocupado com cada detalhe do que parlamentares e
jornalistas publicam nas redes sociais, com um propósito que segue obscuro.
  O monitoramento dos parlamentares é diário. Intitulado Parlamentares em foco, o relatório, enviado
para Luiz Eduardo Ramos, Fabio Wajngarten e algumas poucas outras autoridades do Planalto,
é dividido em três eixos. Num deles, “Debates dos usuários”, são monitoradas tendências das redes.
No eixo “Publicação dos parlamentares”, a Secom faz uma análise das postagens dos quatro
deputados e senadores que mais publicaram no dia.
  Em 13 de março, o monitoramento anotou, por exemplo, as críticas de Alexandre Frota a Bolsonaro
por minimizar a Covid. Dias antes, em 9 de março, destacou as postagens do petista Paulo Pimenta,
com críticas a Bolsonaro e Moro. No dia seguinte, 10 de março, o ponto foram as postagens de Kim
Kataguiri, sobre uma reunião com Damares Alves e críticas ao MST. Há até o relato sobre
manifestações prosaicas, como um trecho em que se destaca que o petista José Guimarães comemorou
gol do Fortaleza ou que o bolsonarista José Medeiros parabenizou a mulher pelo aniversário.
  No eixo “Aderência ao governo”, a análise da Secom é mais subjetiva. Aqui, debruça-se sobre o
teor das postagens de parlamentares de oposição, de centro e da situação, classificando-os nesses três
segmentos e dando uma conotação positiva, neutra ou negativa às publicações. Conteúdos
considerados negativos de parlamentares da base são listados, bem como o que for tido como positivo
vindo dos de oposição. Em 3 de março, por exemplo, o documento frisa os elogios da senadora Kátia
Abreu ao Ministério da Saúde e a defesa de Sergio Moro, então ministro, pelo senador Jorge Kajuru,
do Cidadania.
  Jornalistas são alvos de monitoramento específico.
  Em janeiro, por exemplo, no documento Monitoramento de redes sociais: alcance de colunistas, a
Secom comparou, vai saber por que, o alcance dos perfis desta coluna e do jornalista Ricardo Noblat
no Twitter com o de Jair Bolsonaro.

 
13. Do teor da reportagem, extrai-se a narrativa subjetiva e expressamente especulatória reproduzida como
razões da petição inicial da ADPF. Por exemplo, com base em que aparato se afirma que o Palácio do Planalto teria o
"objetivo de municiar diferentes órgãos de governo sobre comportamento de deputados, senadores e da imprensa"? A mesma
dúvida advém do final da reportagem, na expressão "vai saber por que".  Ainda, destaca-se a forma genérica com que se
cogitam, literalmente, "uma série de relatórios" - o que demonstra a falta de suporte probatório mínimo e de indicação
específica do ato questionado, em violação ao art. 3º, incisos I e II e de seu  parágrafo único da Lei Lei 9.882/1999,
supramencionados.

 
14. A narrativa puramente especulativa é adotada como causa de pedir na petição inicial da ADPF, ao sugerir,
repita-se, sem qualquer substrato probatório mínimo para tanto (a partir, apenas, de matéria jornalística), a dita finalidade do
Governo de "espionagem" e de "vigilância" dos parlamentares, jornalistas e imprensa. Portanto, a suposta violação a preceito
fundamental (liberdade de expressão) é nítida ilação do autor. Veja-se o trecho correlato da petição inicial: "a prática de
espionagem de redes sociais de parlamentares e jornalistas não se confunde com boa prática de comunicação entre Governo
e sociedade. Ao contrário disso, permite observar o uso do aparato estatal para vigiar comportamentos".

 
15. Assim, constata-se que não houve precisa especificação do ato questionado, com a juntada dos documentos
comprobatórios necessários, em contrariedade à Lei 9.882/99 e ao entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

 
CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.
DEMORA, PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, NA NOMEAÇÃO DE MAGISTRADOS.
AUSÊNCIA DE ATO, OMISSIVO OU COMISSIVO, QUE CONTRARIE A CONSTITUIÇÃO.
PLEITO A PROVIMENTO DE CARÁTER NORMATIVO. SUBSIDIARIEDADE. ARGUIÇÃO
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INADMISSÍVEL. 1. É requisito de regularidade formal da arguição de descumprimento de preceito
fundamental a indicação de ato concreto e objevo, omissivo ou comissivo, com a efeva prova de
violação ao preceito fundamental supostamente violado (art. 3º da Lei 9.882/99). 2. Não se admite a
ulização da ADPF em face de atos estatais ainda não aperfeiçoados (ADPF 43-AgR, Rel. Min. Carlos
Brio, DJ de 19/12/2003). 3. A pretensão a que se estenda a aplicabilidade do prazo previsto no art. 94,
parágrafo único, da Constuição, a hipóteses não tratadas nesse disposivo implica providência de
caráter normavo, insuscevel de acolhimento na via da ADPF. 4. Eventual mora na escolha e nomeação
de magistrados para os Tribunais da União, se atentatória a direito subjevo, poderá ser discuda pelos
interessados na via do mandado de segurança, com eficácia e celeridade, o que afasta o cabimento da
ADPF em face do requisito da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei 9.882-99). 5. Agravo regimental a
que se nega provimento. (ADPF 311 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
julgado em 09/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 06-02-2017 PUBLIC 07-02-
2017; g.n.)

 
16. Portanto, com base no art. 4º da referida Lei da ADPF, sustenta-se o indeferimento da petição inicial,
liminarmente, por não ser o caso de arguição de descumprimento de preceito fundamental e por faltarem os requisitos
prescritos nessa Lei.

 
17. Ademais, o art. 4º §1º da Lei nº 9.882/1999 impõe que "não será admitida argüição de descumprimento de
preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade".

 
18. Em que pese o entendimento de que a subsidiariedade da ADPF refere-se ao âmbito do controle objetivo de
constitucionalidade, faz-se oportuno informar que estão sendo utilizados outros meios disponíveis no ordenamento jurídico
para sanar a dita lesividade.

 
19. No próprio Supremo Tribunal Federal, destaca-se o mandado de segurança originário MS 37.557, apontando
como ato coator a contratação para o mesmo monitoramento impugnado na presente ADPF, impetrado por Deputado Federal
em face do Presidente da República e do Secretário Especial de Comunicação Social. Referida impetração também se baseou
em matéria jornalística, motivando o Ministro Relator Edson Fachin a assim decidir:

 
Observo que a petição inicial não está instruída com os documentos indispensáveis à propositura
da ação (art. 320, CPC, c/c art. 6º da Lei n.º 12.016/2009), pois não acostado documento apto a
demonstrar a lesão ou ameça de lesão concreta a direito do impetrante praticada pela autoridade
impetrada, inclusive a fim de justificar a competência deste Supremo Tribunal Federal (CR, art. 102, I,
“d”). Ante o exposto, intime-se o impetrante para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos
termos do art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento (g.n.)
 

20. Ainda, informa-se que existem recentes ações ajuizadas, inclusive por parlamentares, com pedido de liminar,
impugnando a mesma contratação, a exemplo das seguintes que, atualmente, tramitam na 4ª Vara Federal Cível da Seção
Judiciária do Distrito Federal, unidas por prevenção (ação popular n. 1065992-07.2020.4.01.3400; ação popular n. 1055515-
31.2020.4.01.3300; ação ordinária nº 1055518-83.2020.4.01.3300). Nelas, o juízo houve por bem indeferir o pleito de
antecipação da tutela, com base no seguinte fundamento: "Não há, nos autos, documentos que comprovem os atos lesivos
alegados pelos autores. Sendo certo que matéria de jornal ou revista não se presta à comprovação de nada, indefiro o pedido
de liminar".

 
21. Frise-se que o fato de não ter havido uma decisão imediata deferindo o pedido em outros meios não significa
que referidos meios não sejam aptos a afastar eventual lesão à liberdade de expressão. Significa, apenas, que não foi
vislumbrada a plausibilidade do direito e/ou o perigo invocado. Assim,  afigura-se flagrantemente desprovida de de
razoabilidade a alegação do arguente de que a ADPF seria "o único meio eficaz para afastar a lesão ao preceito fundamental
da liberdade de expressão, já que, o prosseguimento pelas vias ordinárias não surtiria os efeitos pretendidos dada a urgência
da situação aqui sob análise". Do mesmo modo, a argumentação de que o único meio cabível seria o habeas data, mas que
não seria "uma solução célere e eficaz", também não se sustenta.
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22. Portanto, com base no art. 4º da referida Lei da ADPF, sustenta-se o indeferimento da petição inicial,
liminarmente, por não ser o caso de arguição de descumprimento de preceito fundamental e por faltarem os requisitos
prescritos nessa Lei.

 
 
III - DA INEXISTÊNCIA DE OBJETO CONTRATUAL ESPECIFICAMENTE VOLTADO PARA

VIGILÂNCIA/ESPIONAGEM DE PARLAMENTARES E JORNALISTAS. DA FINALIDADE DO SERVIÇO
DE MONITORAMENTO ON LINE. AUSÊNCIA DE LESÃO A PRECEITO FUNDAMENTAL.

 
23. A título de esclarecimentos iniciais, cumpre salientar que a Medida Provisória nº 980, de 10 de junho de 2020
(convertida na Lei nº 10.074, de 14 de outubro de 2020), que alterou a Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, recriou o
Ministério das Comunicações e, em seu art. 6º, inc. II, alínea "a", passou a subordinar a Secretaria Especial de Comunicação
Social ao Ministro de Estado das Comunicações:

 
Art. 6º  Na data de entrada em vigor desta Medida Provisória:
(...)
II - ficam subordinadas ao Ministro de Estado das Comunicações:
a) a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República;
 

24. Como se verifica, até o dia 10/6/2020, a SECOM encontrava-se vinculada à Secretaria de Governo da
Presidência da República. Com efeito, a petição inicial da ADPF, com fundamento na reportagem veiculada na revista
época, insurge-se contra a elaboração de "relatórios produzidos sob encomenda da Secretaria de Governo (Segov) e da
Secretaria de Comunicação (Secom)" em meses anteriores (a junho), donde se conclui que sobre esses fatos a atual Pasta das
Comunicações não teve qualquer ingerência. 

 
25. De todo modo, passa-se a tecer as seguintes considerações sobre as alegações formuladas na presente ADPF.

 
26. Em verdade, o arguente se insurge contra os relatórios produzidos por empresa contratada para a realização
do serviço de planejamento, desenvolvimento e execução de soluções de comunicação digital.   

 
27. Tais relatórios de monitoramento de redes sociais auxiliam nas tomadas de decisão e servem de
subsídios para atuação nas áreas de comunicação do Governo Federal e podem se materializar em produções de
conteúdo para os canais Governamentais, realização de campanhas de comunicação, definições de agendas ou outros. 

 
28. A SECOM, ressalte-se, atua como órgão central do Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo
Federal/SICOM. Cabe-lhe, pois, desenvolver e executar as ações de comunicação digital do Poder Executivo Federal (art. 3°,
inciso I, do Decreto nº 6.555, de 8 de setembro de 2008).

 
29. Consoante a NOTA TÉCNICA Nº 725/2021/SEI-MCOM (SEI 6392633), "os serviços desenvolvidos no
âmbito da comunicação digital são instrumentos hábeis à satisfação das necessidades do órgão no desenvolvimento de suas
atribuições, mormente a promoção de mais e melhores serviços públicos digitais. A convergência de esforços nessa área,
possibilita ao órgão ampliar o acesso à informação, compreender os anseios e a percepção dos cidadãos de um modo geral
e, ainda, a observação do comportamento das interações de diversos segmentos. Tais informações, contribuem sobremaneira
para que os esforços do governo na elaboração das políticas públicas e na estratégia de comunicação sejam cada vez mais
eficazes". 

 
30. Ainda de acordo com esse expediente, o serviço de monitoramento tem finalidade exclusivamente fundada
no interesse público na medida em que "o governo necessita identificar os anseios e necessidades postas pelos cidadãos
que, num estado democrático, é o cliente final e principal". A título de detalhamento do motivo dessa atividade, cabe trazer o
esclarecido pela referida nota técnica:

21. (...) no âmbito das competências da pasta, o reconhecimento dos diversos segmentos da sociedade
é componente da construção da comunicação social. Neste sendo, pode se apregoar que tal construção
passa por um processo definido e direto de estratégia, nos qual o agente público deve identificar:

Parecer Jurídico 020/2021/CONJUR-MCOM/CGU/AGU (6396258)         SEI 01245.001427/2021-58 / pg. 5

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
65

Em
: 2

2/
01

/2
02

1 
- 1

3:
42

:4
6



21/01/2021 https://sapiens.agu.gov.br/documento/564297042

https://sapiens.agu.gov.br/documento/564297042 6/11

o que dizer? como dizer? quando dizer? onde dizer? quanto investir? Ademais, falasse de um país
de dimensões continentais, o qual é definido por regionalismos e outras peculiaridades intrínsecas ao
seu povo, fazendo com que a identificação para tais perguntas sejam plurais, à vista dos diversos
fatores sociais e culturais relevantes, dos quais pode-se citar: conteúdos disseminados pela
imprensa e formadores de opinião e, principalmente, a experiência vivenciada pelo cidadão no uso
de serviços públicos (g.n.)

 
31. Em vista dessa necessidade de construção de espaços de permanente diálogo e articulação entre as diversas
áreas da administração com a sociedade, é que foram firmados pela então SECOM/PR, ainda no ano de 2015, portanto, por
Administração anterior à atual, contratos com a Empresa Brasileira de Comunicação Produção Ltda - TV1 e a AgênciaClick
Mídia Interava S/A, tendo como objeto literal a "contratação de empresa prestadora de planejamento, desenvolvimento e
execução de soluções de comunicação digital". Nesses instrumentos contratuais, já se encontrava previsto o serviço de
monitoramento on-line, cujas atividades englobavam  o seguinte (NOTA TÉCNICA Nº 725/2021/SEI-MCOM):

 
Descritivo: Acompanhar de formar permanente (24x7) a imagem do órgão/tema em veículos online e
redes sociais. O monitoramento deve indicar sua repercussão, reputação, evolução de sentimento,
principais influenciadores e demais informações estratégicas para a tomada de decisões. Situações que
indiquem possíveis repercussões com alto volume devem ser alertadas, especialmente aqueles que
possam gerar crise. O resultado deve ter clareza na apresentação dos dados. A análise deve responder
os porquês dos dados e não só os números pelos números, ou seja, explicar as razões pela qual
determinado tema está positivo/negativo, o que está gerando esse efeito e exemplos de posts/notícias
que comprovem esta explicação;
Entregável:
a) Relatório diário às 7h (corpo do e-mail) – deve trazer um resumo dos fatos do dia anterior (o que
mais teve relevância, seja ela positiva ou negativa), tendências de temas quentes para o dia e o que tem
potencial de continuar na pauta (por exemplo, algum tema de veículo ou imprensa que esteja
repercutindo nas redes sociais);
b) Relatório diário entre 12h e 14h (corpo do e-mail) – deve trazer os temas que mais estão
repercutindo no dia – o cumprimento deste horário serve para que o cliente tenha tempo de agir no
próprio dia;
c) Alertas (corpo do e-mail) – organizar uma régua de corte de crise (por volumes de menções) e pesar
bem o que merece ou não alertar. Devem apontar também alertas para temas positivos, ou seja,
assuntos que venham repercutindo em alta escala positivamente para o cliente;
d) Relatório semanal em arquivo de apresentação (sexta-feira entre 12h e 14h) - recorte com uma
visão geral dos principais temas e o que mais repercutiu positiva e negativamente para os itens
monitorados. Deve ser algo direto e objetivo, algo como 3 slides que resumam bem e de forma clara o
que foi a semana;
e) Relatório de fim de semana (corpo do e-mail) - entre 12h e 14h do sábado, domingo e feriado - um
consolidado com as principais informações do dia seguindo os mesmos parâmetros do relatório diário,
sendo um para cada dia;
f) Relatório mensal em arquivo de apresentação (quinto dia útil após encerramento do mês) –
consolidado de todas as informações de maneira objetiva. Aspectos a serem considerados na avaliação
de qualidade: atendimento dos prazos estipulados pelos entregáveis; qualidade das análises; alertas
feitos de forma coerente e com relevância. Método de classificação da complexidade: quantidade de
menções.

 
32. A Secretaria de Comunicação Institucional desta Pasta informa, ainda, que "o último contrato deu-se por
meio de dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, IV da Lei nº 8.666/1993, formalizado no bojo do Processo SEI-PR nº
00170.00322/2020-59, sendo selecionada a IComunicação Integrada Eireli, ofertante do menor preço global e firmado o
Contrato nº 1/2020, cuja vigência deu-se durante o período de: 27.03.2020 a 23.09.2020"; e que dentro de seu escopo de
atividades consta que a contratada deveria prestar idêntico serviço de monitoramento on line. 

 
33. Nota-se, desse cenário, que os contratos em questão tiveram objeto lícito e totalmente voltados à atuação
institucional da SECOM. Não houve, pois, contrato com objeto específico com a finalidade de
monitorar/vigiar/espionar parlamentares ou jornalistas. Se tais pessoas figuravam nos referidos relatórios, segundo pode
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se inferir, é porque ostentam a condição de influenciadores e estão envolvidos nos debates e temas que mais estão
repercutindo em determinado momento. Mas não há qualquer intenção predeterminada de investigá-los, como quer fazer
parecer o arguente em sua inicial.

 
34. Colaciona-se o seguinte trecho da NOTA TÉCNICA Nº 725/2021/SEI-MCOM, a fim de afastar as alegações
de desvio de finalidade trazidas pelo autor e de demonstrar, cabalmente, o alinhamento da finalidade precípua dos serviços de
monitoramento online com a missão institucional da SECOM :

 
32. Em consonância com a atuação do órgão e seu papel institucional na formulação da política de
comunicação social, o desenvolvimento de monitoramento contínuo é fundamental para perceber e
compreender os principais assuntos e temas de interesse do governo. Entender a dinâmica de
tais práticas é indispensável para a formulação e atuação estratégica na gestão do
relacionamento com os diversos segmentos de público (...) Trata-se de atividade inerente à
atuação institucional para a implementação de políticas públicas.
33. Segundo conceitos usualmente utilizados para a atividade, tem-se que o monitoramento é a ação
de observar, acompanhar, agir e interagir constantemente, servindo, para além da aproximação
do governo com os cidadãos, na identificação de oportunidades de atuação tempestiva e
assertiva em cenários de crise, como o atual momento pelo qual passa o país e todo o mundo.
Deste modo, é possível produzir a chamada "inteligência dos dados colhidos", cujo propósito é
orientar as estratégias de comunicação. É consequentemente, o mapa para as respostas às
perguntas descritas acima: o que dizer? como dizer? quando dizer? onde dizer? quanto investir.
(...)
37. Em âmbito acadêmico, é densa a produção doutrinária sobre a importância do acompanhamento
das redes sociais como ferramentas legítimas de gestão e consecução de políticas públicas eficientes, a
exemplo do trabalho de Gisiela Hasse Klein[5] que traz o seguinte resumo:
"A pesquisa avalia se o monitoramento de mídias sociais pode ser uma ferramenta de previsão de
padrões epidemiológicos. Para tanto, foram monitoradas as mídias sociais Facebook, Twiter,
Instagram, Flickr, Youtube e blogs no Estado de Santa Catarina entre 24 de janeiro de 2016 e 27 de
fevereiro de 2016. Os rumores sobre dengue, chikungunya, zika, Aedes aegyp e microcefalia foram
relacionados ao número de casos suspeitos, confirmados ou descartados pela Vigilância
Epidemiológica de Santa Catarina no mesmo período. Os resultados obtidos mostram que há forte
correlação entre as variáveis e que o monitoramento pode ser usado como um modelo predivo por
profissionais da saúde e gestores públicos."
38. No que tange a utilização das mídias pelo Estado na gestão de políticas públicas, há inúmeras
obras científicas sobre o tema, a exemplo do livro: "Social Media for Government: A Praccal Guide to
Understanding, Implemenng, and Managing Social Media Tools in the Public Sphere (Springerbriefs
in Polical Science) (English Edion) 1st ed. 2017 Edição". Assim, destaca-se que em âmbito nacional e
internacional, inúmeros países e empresas utilizam dados de redes sociais para o desempenho mais
eficiente de suas atividades, sempre tendo o dever jurídico de salvaguardar a privacidade de dados dos
usuários e de cumprir com exatidão as normas legais, especialmente a Lei Geral de Proteção de
Dados.
39. Deste modo, o serviço de monitoramento mostra-se instrumento hábil para a aproximação do
governo com os cidadãos. É prática que possibilita que as aspirações da sociedade sejam o centro do
trabalho. É o exercício para encontrar oportunidades de atuação e interação, para, então, gerar
aproximação na busca de maior engajamento.

 
35. Ademais, veja-se que o serviço de monitoramento identifica "situações que indiquem possíveis repercussões
com alto volume" e "tendências de temas quentes para o dia e o que tem potencial de continuar na pauta". De se destacar
que os dados que servem de fonte à elaboração dos Relatórios ora questionados são públicos, já que publicados em
contas abertas nas mídias sociais, pelo que não há qualquer ilegalidade em obtê-los, já que não se trata de informações
acobertadas por sigilo ou outra proteção legal.

 
36. Portanto, nessa ordem de ideias, calha destacar que é desprovida de qualquer fundamento a argumentação do
demandante de que teria havido violação ao preceito fundamental da liberdade de expressão  Isso porque não se constata que

Parecer Jurídico 020/2021/CONJUR-MCOM/CGU/AGU (6396258)         SEI 01245.001427/2021-58 / pg. 7

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
65

Em
: 2

2/
01

/2
02

1 
- 1

3:
42

:4
6



21/01/2021 https://sapiens.agu.gov.br/documento/564297042

https://sapiens.agu.gov.br/documento/564297042 8/11

tenha havido qualquer ação no sentido de cercear ou impedir congressistas de se expressarem por meio de suas opiniões,
palavras e votos. Não houve, pois, qualquer ato tendente a tolher-lhes a liberdade de expressão.  

 
37. Outro ponto que merece menção é em relação ao juízo de valor em que se aponta como positivos ou
negativos determinados temas contidos nos relatórios. Quanto a isso, tem-se que se trata de função de responsabilidade da
contratada que deveria "responder os porquês dos dados e não só os números pelos números, ou seja, explicar as razões pela
qual determinado tema está positivo/negativo, o que está gerando esse efeito e exemplos de posts/notícias que comprovem
esta explicação".  Nesse ponto, cumpre asseverar, que não há qualquer prova nos autos que indique que a SECOM tenha
substituído a empresa contratada no que se refere a valoração dos referidos aspectos, como quer fazer crer o autor. 

 
38. Em vista do delineado, pode-se concluir que o serviço de monitoramento on line então contratado pela
SECOM/PR nada se relaciona como um objeto de fiscalização da atividade parlamentar ou de jornalistas, mas sim configura-
se um instrumento utilizado com vistas a subsidiar a tomada de decisão nas áreas de comunicação do Governo Federal,
atividade essa lícita e regular, nos termos da legislação de regência já acima citadas. 

 
IV - DA NATUREZA DOS RELATÓRIOS
 

39. Deve ser rebatida, ainda, qualquer sugestão do arguente que relacione o sigilo dos relatórios com finalidades
desvirtuadas.

 
40. No ponto, ressalta-se que os relatórios de monitoramento, por conterem informações utilizadas como subsídio
para a tomada de decisão administrativa, foram classificados como sendo documentos de disponibilização restrita, nos termos
do inciso XII, do art. 3º, do Decreto nº 7.724, 16 de maio de 2012. A tais documentos, conforme assevera o art. 20 do mesmo
decreto,  somente será assegurado acesso a partir da edição do ato ou decisão.

 
41. Em suma, com base nesses fundamentos, a Controladoria-Geral da União - CGU indeferiu pedido de acesso
aos relatórios de análise das redes sociais para o ano de 2019. Veja-se os seguintes excertos da referida decisão, posta no
Parecer nº 1332/2019:

 
A CGU acolhe as justificativas do Órgão recorrido, ressaltando a necessidade de se conferir a natureza
de documento preparatório aos relatórios solicitados pelos seguintes motivos:
 
a) as tomadas de decisão às quais os relatórios de monitoramento de redes sociais servem de subsídios
ainda não foram finalizadas e não se traduziram em atos, que no caso da área de comunicação, foco de
atuação da SECOM, podem se materializar em produções de conteúdo para os canais próprios do
Governo Federal, realização de campanhas de comunicação, definições de agendas ou outros; b)
apesar de não ser possível definir claramente o período fim que um ato de comunicação será tomado,
verifica-se que algumas campanhas de comunicação podem ser definidas em até 12 meses após a
identificação de um alerta exposto nos relatórios de monitoramento; grande parte dos relatórios de
monitoramento desenvolvidos dizem respeito a ações de Governo ainda em curso; c)em relação aos
relatórios gerais, de recebimento diário, há que se considerar que a maior parte dos assuntos
detectados pelos monitoramentos ainda são objeto de ações do Governo e, por conseguinte, podem vir
a ser foco de atos de comunicação.Assim, a disponibilização dos relatórios nesse momento seria
parcial, sendo quase sua totalidade não passível de divulgação, o que poderia frustrar as expectativas
do administrado, não atendendo ao objeto do seu pedido; d) ainda sobre o aspecto da frustração do
administrado, há que se considerar que os relatórios de monitoramento são produzidos
especificamente para uso interno da SECOM,obedecendo a parâmetros específicos para aquele
momento ou demanda, de modo que a apresentação desses relatórios ao administrado, em contexto
destacado do qual foi produzido, pode vir a ser interpretado de maneira distante ao qual foi elaborado;
e) em razão do exposto, a SECOM recomenda que os relatórios de monitoramento não sejam
disponibilizados em período inferior a 12 meses de sua elaboração, sendo que sua divulgação deve ser
avaliada caso a caso, a depender da perecibilidade de suas informações. Face o exposto e com base no
§ 3o do art. 7o da Lei no 12.527/2011, no art. 3o inciso XII e art. 20, ambos do Decreto no
7.724/2012, a CGU decidiu pelo conhecimento e indeferimento do recurso interposto.
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42. Da mesma forma, em grau recursal, a Comissão Mista de Reavaliação de Informações - CMRI (órgão
instituído pela Lei de Acesso à Informação e competente para decidir, no âmbito da administração pública federal, sobre o
tratamento e a classificação de informações sigilosas) acrescentou que sobre os dados dos relatórios recai o sigilo
comercial, uma vez que: 1) trazem a metodologia empresarial de trabalho e o know-how da empresa responsável por sua
elaboração, elementos estes estratégicos e necessários à elaboração dos produtos comercializados e cuja divulgação poderia
prejudicá-la no mercado concorrencial (art. 6º, I, do Decreto 7.724/2012); e 2) contêm informações de terceiros que não
podem ser expostas, sendo inviável o tratamento das informações consideras sensíveis, haja vista o volume de páginas a
serem analisadas (art. 13, III, do Decreto 7.724/2012). 

 
43. Do exposto, verifica-se que as instâncias administrativas pertinentes validam a posição da SECOM, que
disponibiliza dados brutos dos relatórios (disponível para acesso no
link http://dadosabertos.presidencia.gov.br/dataset/monitoramento), observando o lapso temporal de pelo menos 12 meses
contados da elaboração, nos termos elucidados pela NOTA TÉCNICA Nº 725/2021/SEI-MCOM:

 
51 (...) a SECOM disponibiliza os dados brutos dos relatórios, observando o lapso temporal de pelo
menos 12 meses contados da elaboração, sendo a divulgação avaliada caso a caso, a depender da
perecibilidade das informações. Repisa-se que são disponibilizados os dados colhidos no
monitoramento de forma 'bruta', pois, conforme exposto, divulgar o refinamento das informações que
se traduzem nos entregáveis do serviços (os relatórios), seria adentrar na metodologia de trabalho da
empresa prestadora de serviço, o que não cabe à Administração Pública.
52. Assim, os dados abertos configuram a matéria bruta que, posteriormente é trabalhada pela
empresa. Desta forma, pode-se elucidar a afirmava da área técnica, quando descreve que: "indicamos
que as informações referentes ao monitoramento de redes sociais realizada pelo órgão durante o
período de vigência dos contratos com empresas de comunicação digital, estão sendo disponibilizadas
no formato Dados Abertos desde maio/2020, garantindo livre acesso ao cidadão das informações ali
consignadas, de forma que possa utilizá-las da maneira mais proveitosa para si. O link para acesso das
informações encontra-se em: http://dadosabertos.presidencia.gov.br/dataset/monitoramento."
53. Por fim, repisa-se que, no âmbito de sua atuação institucional, os relatórios de monitoramento são
produzidos especificamente para uso interno do órgão, obedecendo parâmetros específicos para aquele
momento ou demanda, considerando expressa a obrigação de irrestrito e total sigilo das informações
por parte da empresa, conforme previsão contratual.

 
V. DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MEDIDA CAUTELAR NA PRESENTE ADPF
 

44. Por fim, é de se ressaltar, no caso, que estão ausentes os requisitos autorizadores à concessão de medida
cautelar  solicitada nos autos. Com efeito, não há a indicação nestes autos de elementos que evidenciem a plausibilidade do
direito do autor (no caso, a dita violação ao preceito fundamental à liberdade de expressão). Em verdade, há o contrário:
como abordado no decorrer dessa manifestação, os atos questionados se deram dentro da mais estrita legalidade e atenderam
a fins públicos. A petição do autor, por sua vez, deturpa completamente a verdade dos fatos a partir de meras conjecturas sem
respaldo comprobatório ou legal. 

 
45. Também não está presente o requisito do periculum in mora. O arguente aponta que o dito perigo que
fundamentaria o pedido cautelar decorreria "diretamente da real possibilidade de que esses relatórios continuam sendo
produzidos sem que se tenha certeza quanto ao seu alcance e para qual finalidade estão sendo empregados, uma vez que, é
ato totalmente estranho às competências da Secretaria de Comunicação e da Secretaria de Governo e ainda se recobre do
manto do sigilo" (g.n.). Assim, liminarmente, pleiteia, "a suspensão imediata da produção dos relatórios de monitoramento e
disseminação de informações sobre as publicações dos parlamentares e jornalistas em suas redes sociais".

 
46. No entanto, além de a finalidade dos referidos relatórios estar alinhada à missão institucional da SECOM,
a NOTA TÉCNICA Nº 725/2021/SEI-MCOM frisou que "atualmente a pasta não dispõe de contrato para a prestação desse
serviço, tendo a última avença com empresa de comunicação digital encerrada em 23/09/2020. Desde então, o órgão não
dispõe de empresa para a realização de tal serviço".
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VI - CONCLUSÃO
 

47. À luz do arrazoado, assentam-se as seguintes conclusões:
i.) a presente ADPF não se afigura como via adequada, uma vez que a inicial não especifica
claramente o ato questionado, nem os documentos comprobatórios da violação a preceito
fundamental; além de violar o princípio da subsidiariedade que rege a ADPF - devendo ser extinta,
com base no art. 4º da Lei  n. 9.882/1999.
ii.) o serviço de monitoramento on line, então contratado pela SECOM/PR, em nada se relaciona com
um objeto/finalidade de vigilância/espionagem da atividade parlamentar ou de jornalistas, mas sim
configura-se um instrumento utilizado com vistas a subsidiar a tomada de decisão nas áreas de
comunicação do Governo Federal, atividade essa lícita e regular, nos termos da legislação de regência.
iii.) ausentes os requisitos autorizadores à concessão de medida cautelar; pois além de não
demonstrada a plausibilidade jurídica da alegada violação ao preceito fundamental, "atualmente a
pasta não dispõe de contrato para a prestação desse serviço, tendo a última avença com empresa de
comunicação digital encerrada em 23/09/2020. Desde então, o órgão não dispõe de empresa para a
realização de tal serviço".

 
48. Solicita-se ao Apoio que sejam juntados a esta manifestação, no presente NUP, os seguintes documentos:

NOTA TÉCNICA Nº 725/2021/SEI-MCOM (SEI 6392633), Ofício Interno 263 (6394352) e Ofício Interno
271 (6394913);
Anexo Decisão CMRI 68-2020 (SEI 6393792)
Contratos de Comunicação Digital - SECOM, edital de licitação 1/2014 e Projeto Básico nº
1759882/2020/DECAD/SIP/SECOM  (todos constantes no SEI 6236159, do processo de n.
00738.000144/2020-01);
O link para acesso dos "dados brutos" referentes ao monitoramento de redes sociais realizado pelo órgão
durante o período de vigência dos contratos com empresas de comunicação digital encontra-se
em: http://dadosabertos.presidencia.gov.br/dataset/monitoramento (item 52 da NOTA TÉCNICA Nº
725/2021/SEI-MCOM)

 
49. Este, portanto, é o Parecer que, instruído com a documentação indicada no item 48 supra, sugere-se que seja
encaminhado ao Gabinete do Secretário Especial de Comunicação Social para apreciação sobre a sua adoção como
informações a serem prestadas nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 765, em trâmite no
STF, em  atendimento ao Ofício nº 47/2021, de 19 de janeiro de 2021, atentando-se para o prazo de 48 horas.

 
50. Encaminho à apreciação da Consultora Jurídica da Pasta.

 
Brasília, 21 de janeiro de 2021.
 
 

ALESSANDRA RODRIGUES DE CASTRO
ADVOGADA DA UNIÃO

Coordenadora-Geral de Assuntos Judiciais
 

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 01245001427202158 e da chave de acesso 8aa6546a
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO 

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 
GABINETE - GAB 

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO R, ED. SEDE, SALA 915 CEP: 70044-900 BRASÍLIA-DF

FONE: (61) 2027-6535/6196

DESPACHO n. 00077/2021/CONJUR-MCOM/CGU/AGU
 

NUP: 01245.001427/2021-58
INTERESSADOS: MINISTRO DE ESTADO DA SECRETARIA DE GOVERNO
ASSUNTOS: SUBSÍDIOS

 
 

1. Aprovo a manifestação jurídica pelos seus próprios fundamentos. 
 

2. Encaminhe-se conforme sugerido.
 
Brasília, 21 de janeiro de 2021.
 

CAROLINA SCHERER BICCA
CONSULTORA JURÍDICA MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do Número
Único de Protocolo (NUP) 01245001427202158 e da chave de acesso 8aa6546a

Documento assinado eletronicamente por CAROLINA SCHERER BICCA, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A
conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 564401990 no endereço eletrônico
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Secretaria Especial de Comunicação Social
Secretaria de Comunicação Institucional
Departamento de Gestão e Normas
Coordenação-Geral de Orientações Normativas para Comunicação

NOTA TÉCNICA Nº 725/2021/SEI-MCOM
Nº do
Processo:

01245.001427/2021-58

Documento
de
Referência:

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 765

Interessado: Partido Verde - PV

Nº de
Referência:

Ofício nº 47/2021 Supremo Tribunal Federal

Assunto:
Subsídios para defesa. Suposta produção de relatórios de
monitoramento sobre as atividades de parlamentares e jornalistas
em suas redes sociais.

 

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Trata-se da Cota n. 00034/2021/CONJUR-MCOM/CGU/AGU, da
Consultoria Jurídica junto ao Ministério das Comunicações, a qual encaminha o
Ofício nº 47/2021, de 19.01.2021, do Supremo Tribunal Federal, que versa sobre
a Aguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 765, proposta pelo
Partido Verde, contra suposto ato da Secretaria de Governo da Presidência da
República e da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das
Comunicações no que concerne à suposta "produção de relatórios de
monitoramento sobre as atividades de parlamentares e jornalistas em suas redes
sociais".

2. Nos termos do art. 14, inciso VI, do Anexo X da Portaria nº 697, de 10
de setembro de 2020, que aprova os Regimentos Internos dos órgãos do Ministério
das Comunicações, compete à Coordenação-Geral de Orientações Normativas
para Comunicação do Departamento de Gestão e Normas da Secretaria de
Comunicação Institucional, coordenar, junto às áreas intervenientes, o
fornecimento de subsídios para manifestação da Advocacia-Geral da União em
processos judiciais ou extrajudiciais.

ANÁLISE

I - Breve síntese dos fatos:

3. Em 25.11.2020, o Partido Verde propôs junto ao Supremo Tribunal
Federal Aguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 765 - 6391187,
contra ato da Secretaria de Governo da Presidência da República e da Secretaria
Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações concernente à
produção de relatórios que, supostamente, teriam o objetivo de monitorar as
atividades realizadas por parlamentares e jornalistas em suas redes sociais, por
meio de contratação de empresa privada.

4. O partido político requerente alega violação de preceitos
constitucionais, mormente aqueles dispostos no art. 5º da Cata Magna, o qual
garante a livre manifestação de pensamento, de expressão e de exercício de
qualquer trabalho, ofício ou profissão (art. 5º, caput, inciso IV, IX e XIII). Neste
segmento, sustenta que a “conduta da Secretaria de Governo e da Secretaria de
Comunicação ameaça a liberdade de manifestação de pensamento de dois grupos
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essenciais para a consolidação da Democracia brasileira, quais sejam, os
parlamentares do Congresso Nacional e os jornalistas”.

5.  Aponta, ainda, que “frente à gravidade dos fatos noticiados, observa-
se grave lesão ao preceito da liberdade de expressão, além de indícios de desvio
de finalidade na prática de contratação de empresa privada com verba pública a
fim de monitorar perfis em redes sociais de parlamentares e jornalistas”. Sobre
este apontamento, confronta a missão institucional dos órgãos de governo
instados e suas atribuições com a atividade de produção de relatórios de
monitoramento e, disto aduz: "... revela-se um descompasso que ameaça a
prevalência do interesse público. Isso porque a prática de espionagem de redes
sociais de parlamentares e jornalistas não se confunde com boa prática de
comunicação entre Governo e sociedade. Ao contrário disso, permite observar o
uso do aparato estatal para vigiar comportamentos e classificá-los conforme sua
adesão às plataformas defendidas pelo atual governo”.

6. Diante das exposições, formulou os seguintes pedidos, solicitando a
concessão de medida cautelar, para determinar: 

i. a suspensão imediata da produção dos relatórios de monitoramento e disseminação
de informações sobre as publicações dos parlamentares e jornalistas em suas redes
sociais;

ii. a remessa dos relatórios produzidos ao Supremo Tribunal Federal, com a
manutenção provisória do sigilo, e, caso se verifique a ausência de fundamento ao
sigilo, seja determinado seu levantamento, consoante disposição do artigo 23 e
seguintes da Lei nº 12.527/2011;

iii. que a Secretaria de Comunicação e a Secretaria de Governo prestem informações
sobre o contrato firmado com a empresa responsável pela produção dos relatórios, os
valores envolvidos, o período de abrangência do contrato e o seu objeto;

iv. que a Secretaria de Comunicação e a Secretaria de Governo esclareçam a finalidade
de tais relatórios e quais órgãos do governo possuíam – ou possuem - acesso ao seu
conteúdo;

v. a imediata abertura de inquérito pela Polícia Federal para investigar eventual prática
de crime por parte da Secretaria de Comunicação e da Secretaria de Governo e seus
subordinados.

(...)

d) ao final, a procedência do pedido de mérito, para que seja reconhecida a
incompatibilidade do ato de produção de relatórios de monitoramento das redes
sociais de parlamentares e jornalistas com a Constituição Federal de 1988, a fim de se
preservar os preceitos fundamentais da liberdade de expressão (art. 5º, ).

7. O feito foi distribuído à Ministra Carmem Lúcia, a qual requisita "com
urgência e prioridade, informações à Secretaria de Governo e à Secretaria
Especial de Comunicação Social da Presidência da República, a serem prestadas
no prazo máximo e improrrogável de quarenta e oito horas independente do
período de recesso forense".

8. Nestes termos o processo foi remetido à Secretaria Especial de
Comunicação Social, por meio da Consultoria Jurídica junto ao Ministério das
Comunicação, a qual, por meio da sua Cota n. 00034/2021/CONJUR-
MCOM/CGU/AGU - 6392517, solicita: 

(...)

informações atualizadas a respeito das alegações constantes na ADPF em referência e,
considerando-se, ainda, que o próprio arguente (na inicial da ADPF) menciona o sigilo
dos relatórios, considera-se necessário:

i.) esclarecer, mais precisamente, de que se tratam os dados abertos (brutos)
disponibilizados no referido link, nos termos dos itens 4 e 5 supra.

ii.) explicitar os motivos do sigilo que recai sobre os relatórios (e não apenas sobre os
dados brutos), nos termos do item 6 supra.

9. É o breve relato. Cumpre apresentar as manifestações da SECOM
acerca das solicitações realizadas.
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II - Das competências da Secretaria Especial de Comunicação Social e de
sua atuação no meio digital:

10. Inicialmente, registra-se que o assunto tratado na ADPF em questão é
objeto de tutela pelo Poder Judiciário à vista de ações apresentadas que dizem
respeito ao tema 'monitoramento', as quais pode-se citar a Ação Popular
nº 1055515- 31.2020.4.01.3300, a Ação Popular 1065992-07.2020.4.01.3400 e
o Mandado de Segurança 37.557-DF, cujos subsídios foram elaborados por esta
Coordenação-Geral de Orientações Normativas para Comunicação - CGNOR, tendo
por base a manifestação da área técnica do órgão, o Departamento de Conteúdo
e Gestão de Canais - DECGC. Assim, conforme observado pela CONJUR-MCOM, a
SECOM prestou informações relativas ao mesmo objeto do suposto
monitoramento, constantes na Nota Técnica nº 6701/2020/SEI-MCOM - 6227733,
que servirá de documento base para os subsídios aqui formulados, à exceção das
atualizações e/ou complementações requeridas.

11. No que concerne às atribuições do órgão, cumpre informar
que a Medida Provisória nº 980, de 10 de junho de 2020[1] - posteriormente
convertida na Lei nº 14.074, de 14 de outubro de 2020 - que alterou a Lei nº
13.844, de 18 de junho de 2019, ao criar o Ministério das
Comunicações, estabeleceu que a Secretaria Especial de Comunicação Social
restasse pertencente à estrutura da recém-criada pasta.

12. Frisa-se que, até meados de junho do corrente ano, a SECOM integrava
a estrutura da Secretaria de Governo da Presidência da República, conforme os
ditames do Decreto nº 9.980, de 20 de agosto de 2019[2], o qual prescrevia que
competia à pasta assistir diretamente o Presidente da República na formulação e
implementação da política de comunicação e divulgação social do Governo
Federal, dentre outras atividades correlatas (art. 1º, I, III ao IX).

13. Por sua vez, o Decreto nº 6.555, de 8 de setembro de 2008[3], que
dispõe sobre as ações de comunicação do Poder Executivo federal, instituiu a
Secretaria de Comunicação Social como órgão central do Sistema de
Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal - SICOM (art. 4º). O
normativo, dentre outras, determina que as ações de comunicação do Poder
Executivo federal devem ser orientadas pelos objetivos e diretrizes constantes de
seus artigos 1º e 2º, dos quais ressalta-se o dever de "dar amplo conhecimento à
sociedade das políticas e programas do Poder Executivo federal; divulgar os
direitos do cidadão e serviços colocados à sua disposição; estimular a participação
da sociedade no debate e na formulação de políticas públicas; afirmação dos
valores e princípios da Constituição".

14. Ainda na linha de raciocínio do Decreto supramencionado e
coadunando com as competências institucionais do órgão, mormente no que diz
respeito às ações de comunicação, o art. 3º dispõe que dentre as chamadas
ferramentas de comunicação encontra-se a comunicação digital. A fim de dar
traçar um raciocínio às considerações que serão exaradas no presente
expediente, cumpre expor algumas premissas acerca do tema.

15. Conforme dispõe a Instrução Normativa SECOM/SG-PR nº 1, de 27 de
julho de 2017, a comunicação digital é conceituada como: "ação de comunicação
que consiste na convergência de conteúdos, mídias, tecnologias, dispositivos e
canais digitais para interação, acesso e troca de informações. Oferece recursos e
abordagens complementares às demais ferramentas, bem como potencial para
expansão dos efeitos das mensagens e das ações de comunicação desenvolvidas
pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal".  

16. Por este prisma, afirma-se, então, que os serviços desenvolvidos no
âmbito da comunicação digital são instrumentos hábeis à satisfação das
necessidades do órgão no desenvolvimento de suas atribuições, mormente a
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promoção de mais e melhores serviços públicos digitais. A convergência de
esforços nessa área, possibilita ao órgão ampliar o acesso à
informação, compreender os anseios e a percepção dos cidadãos de um modo
geral e, ainda, a observação do comportamento das interações de diversos
segmentos. Tais informações, contribuem sobremaneira para que os esforços do
governo na elaboração das políticas públicas e na estratégia de comunicação
sejam cada vez mais eficazes.

17. Atualmente, os canais digitais simplificam a relação do cidadão com o
Estado, representando ferramenta essencial para a disseminação dos atos do
governo federal com agilidade e assertividade, pois permitem que
os cidadãos tenham acesso às informações de orientação, às políticas públicas,
bem como à prestação de contas por meio de divulgação transparente e acessível
em diversos formatos e meios. Assim, sendo, todas as ações e atividades
relacionadas à atuação de governo nos meios digitais dirigem-se à busca da
unicidade na comunicação do Governo Federal, à ampliação do alcance da
divulgação de pautas prioritárias de interesse público no tocante à disseminação
de políticas e programas de governo na implementação da prestação de serviços
públicos no meio digital.

18. As competências acima colacionadas combinada com a dinâmica do
meio digital, confere, na prática, ao órgão, a responsabilidade de atuar de forma
tempestiva e assertiva, uma vez que os cidadãos cada vez mais consomem
conteúdo e serviços pelos meios digitais. Logo, as estratégias de comunicação
tradicionais devem utilizar-se de plataformas e outras tecnologias digitais no
desenvolvimento da estratégia de governo.

19. Neste segmento, ao Departamento de Conteúdo e Gestão de Canais,
da Secretaria de Comunicação Institucional - DECGC/SECOI, restou a competência
de operacionalizar as ações de comunicação digital, tendo por premissa de "definir
as diretrizes editoriais e orientar a produção de conteúdo para os canais próprios
de comunicação digital; estabelecer formas de interação com o cidadão;
e articular com os órgãos e entidades da administração pública federal a gestão e
a manutenção de conteúdos disponibilizados nos canais digitais da administração
pública federal direta".

20. Deste modo, a alegação de que os serviços estariam fora do escopo de
atuação do órgão, consistindo em desvio de finalidade, não corresponde à prática
vivenciada pelo órgão no que tange o desenvolvimento de suas competências
institucionais. Isto porque, na prestação de informações de interesse público, o
governo necessita identificar os anseios e necessidades postas pelos cidadãos
que, num estado democrático, é o cliente final e principal.

21. Portanto, não se sustenta a afirmação de que "Frente à gravidade dos
fatos noticiados, observa-se grave lesão ao preceito da liberdade de expressão,
além de indícios de desvio de finalidade na prática de contratação de empresa
privada com verba pública a fim de monitorar perfis em redes sociais de
parlamentares e jornalistas (...)", visto que, no âmbito das competências da pasta,
o reconhecimento dos diversos segmentos da sociedade é componente da
construção da comunicação social. Neste sentido, pode-se apregoar que tal
construção passa por um processo definido e direto de estratégia, nos qual o
agente público deve identificar: o que dizer? como dizer? quando dizer? onde
dizer? quanto investir? Ademais, fala-se de um país de dimensões continentais, o
qual é definido por regionalismos e outras peculiaridades intrínsecas ao seu povo,
fazendo com que a identificação para tais perguntas sejam plurais, à vista dos
diversos fatores sociais e culturais relevantes, dos quais pode-se citar: conteúdos
disseminados pela imprensa e formadores de opinião e, principalmente, a
experiência vivenciada pelo cidadão no uso de serviços públicos.
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III. Da finalidade e natureza do serviço de monitoramento. Da licitude dos
contratos de comunicação digital:

22. Nos termos das alegações exaradas na Arguição de Descumprimento
de Preceito Fundamental - ADPF nº 765, o serviço de monitoramento
configuraria: "espionagem de redes socias de parlamentares e jornalistas".
Contudo, cabe esclarecer que tal serviço, no tocante à atuação da SECOM, é parte
integrante do escopo de atuação, cujo mote é o desenvolvimento e a execução de
soluções em comunicação digital. Logo, a afirmativa de que o órgão contratou
empresa privada para o único fim de monitorar perfis em redes sociais de
parlamentares e jornalistas, é infundada. Nestes termos, o entendimento de que
os órgãos estariam praticando, conforme sugere o arguente "vigilância constante" 
a esse segmento da sociedade, também não carrega veracidade.

23. Ademais, os fatos noticiados no veículo citado na ADPF, fundam-se em
suposições e desconhecimento técnico das finalidades e aplicabilidade do serviço
de monitoramento. Neste sentido, vale citar a lição de Hely Lopes Meirelles[4], que
conceitua o ato administrativo como sendo: "toda manifestação unilateral de
vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim
imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou
impor obrigações aos administrados ou a si própria."

24. Logo, ausente a atividade administrativa eivada de vícios ou de
qualquer ilicitude, não há que se falar em ilegalidade ou descumprimento de
princípios fundamentais, tampouco em produção de efeitos jurídicos objetivando o
alcance de certo interesse público ou a violação deste, visto que o que se propõe é
evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público.

25. No presente caso, as atividades desenvolvidas no âmbito do órgão
visam direcionar e orientar o governo na gestão e aplicação de políticas públicas
de forma eficiente, especialmente no que diz respeito à comunicação
governamental. Portanto, tais atividades estão diretamente ligadas ao
cumprimento da forma legítima e diligente das atribuições conferidas ao ente
público, para que, com base nas informações e dados colhidos, seja possível
realizar a tomada de decisão de forma direcionada e assertiva, primando sempre
pelo interesse público.

26. Os contratos firmados pela SECOM nos últimos anos possuíam o
seguinte objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de planejamento,
desenvolvimento e execução de soluções de comunicação digital. Em síntese, a
área técnica, em seu planejamento, quando do surgimento da necessidade de
contratação, justificou que a avença atenderia a necessidade de construção de
espaços de permanentes diálogo e articulação entre as diversas áreas da
administração com a sociedade. Utilizando, nessa linha de raciocínio, a
comunicação digital como meio hábil ao atingimento dos objetivos e estratégias de
comunicação traçadas pelo órgão.

27. O último contrato deu-se por meio de dispensa de licitação, com fulcro
no art. 24, IV da Lei nº 8.666/1993, formalizado no bojo do Processo SEI-PR nº
00170.00322/2020-59, sendo selecionada a IComunicação Integrada Eireli,
ofertante do menor preço global e, na oportunidade foi firmado o Contrato nº
1/2020, cuja vigência deu-se durante o período de: 27.03.2020 a 23.09.2020.
Dentro do escopo de atividades que a empresa teria que executar, encontrava-se
o serviço de monitoramento com o seguinte escopo, veja-se:

21.Monitoramento Online

Descrivo: Acompanhar de formar permanente (24x7) a imagem do órgão/tema em
veículos online e redes sociais. O monitoramento deve indicar sua repercussão,
reputação, evolução de segmento, principais influenciadores e demais informações
estratégicas para a tomada de decisões. Situações que indiquem possíveis
repercussões com alto volume devem ser alertadas, especialmente aqueles que
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repercussões com alto volume devem ser alertadas, especialmente aqueles que
possam gerar crise. O resultado deve ter clareza na apresentação dos dados. A análise
deve responder os porquês dos dados e não só os números pelos números, ou seja,
explicar as razões pela qual determinado tema está posivo/negavo, o que está gerando
esse efeito e exemplos de posts/nocias que comprovem esta explicação;

Entregável:

a) Relatório diário às 7h (corpo do e-mail) – deve trazer um resumo dos fatos do dia
anterior (o que mais teve relevância, seja ela posiva ou negava), tendências de temas
quentes para o dia e o que tem potencial de connuar na pauta (por exemplo, algum
tema de veículo ou imprensa que esteja repercundo nas redes sociais);

b) Relatório diário entre 12h e 14h (corpo do e-mail) – deve trazer os temas que mais
estão repercundo no dia – o cumprimento deste horário serve para que o cliente tenha
tempo de agir no próprio dia;

c) Alertas (corpo do e-mail) – organizar uma régua de corte de crise (por volumes de
menções) e pesar bem o que merece ou não alertar. Devem apontar também alertas
para temas posivos, ou seja, assuntos que venham repercundo em alta escala
posivamente para o cliente;

d) Relatório semanal em arquivo de apresentação (sexta-feira entre 12h e 14h) -
recorte com uma visão geral dos principais temas e o que mais repercuu posiva e
negavamente para os itens monitorados. Deve ser algo direto e objevo, algo como 3
slides que resumam bem e de forma clara o que foi a semana;

e) Relatório de fim de semana (corpo do e-mail) - entre 12h e 14h do sábado, domingo
e feriado - um consolidado com as principais informações do dia seguindo os mesmos
parâmetros do relatório diário, sendo um para cada dia;

f) Relatório mensal em arquivo de apresentação (quinto dia úl após encerramento do
mês) – consolidado de todas as informações de maneira objeva.

Aspectos a serem considerados na avaliação de qualidade: atendimento dos prazos
estipulados pelos entregáveis; qualidade das análises; alertas feitos de forma coerente
e com relevância.

Método de classificação da complexidade: quantidade de menções.

Baixa complexidade:

Entregável: monitoramento de 1 (um) a 100.000 (cem mil) menções mês.

Prazo de entrega: conforme especificado nos entregáveis.

Média complexidade:

Entregável: monitoramento de 101.000 (cento e uma mil) a 500.000 (quinhentos mil)
menções mês.

Prazo de entrega: conforme especificado nos entregáveis.

Alta complexidade:

Entregável: monitoramento de 501.000 (quinhentos e uma mil) a 1.000.000 (um
milhão) de menções mês.

Prazo de entrega: conforme especificado nos entregáveis

28. Cumpre mencionar que anteriormente ao Contrato nº 1/2020, a
SECOM firmou contrato com outras duas empresas para o mesmo objeto, que
perdurou continuadamente durante o período de 06.03.2015 a 06.03.2020, nos
moldes do art. 57, II da Lei Geral de Licitações. As signatárias dos contratos nº 2 e
3/2015 foram, respectivamente, a Empresa Brasileira de Comunicação Produção
Ltda - TV1 e a AgênciaClick Mídia Interativa S/A. No escopo das atividades
executadas, também encontrava-se o serviço denominado Monitoramento On-line,
cujo descritivo era o seguinte:

Descritivo: Acompanhar de formar permanente (24x7) a imagem do órgão/tema em
veículos online e redes sociais. O monitoramento deve indicar sua repercussão,
reputação, evolução de sentimento, principais influenciadores e demais informações
estratégicas para a tomada de decisões. Situações que indiquem possíveis
repercussões com alto volume devem ser alertadas, especialmente aqueles que
possam gerar crise. O resultado deve ter clareza na apresentação dos dados. A análise
deve responder os porquês dos dados e não só os números pelos números, ou seja,
explicar as razões pela qual determinado tema está positivo/negativo, o que está
gerando esse efeito e exemplos de posts/notícias que comprovem esta explicação;

Entregável:

a) Relatório diário às 7h (corpo do e-mail) – deve trazer um resumo dos fatos do dia
anterior (o que mais teve relevância, seja ela positiva ou negava), tendências de
temas quentes para o dia e o que tem potencial de connuar na pauta (por exemplo,
algum tema de veículo ou imprensa que esteja repercutindo nas redes sociais);
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b) Relatório diário entre 12h e 14h (corpo do e-mail) – deve trazer os temas que mais
estão repercutindo no dia – o cumprimento deste horário serve para que o cliente
tenha tempo de agir no próprio dia;

c) Alertas (corpo do e-mail) – organizar uma régua de corte de crise (por volumes de
menções) e pesar bem o que merece ou não alertar. Devem apontar também alertas
para temas positivos, ou seja, assuntos que venham repercutindo em alta escala
positivamente para o cliente;

d) Relatório semanal em arquivo de apresentação (sexta-feira entre 12h e 14h) -
recorte com uma visão geral dos principais temas e o que mais repercutiu positiva e
negativamente para os itens monitorados. Deve ser algo direto e objetivo, algo como 3
slides que resumam bem e de forma clara o que foi a semana;

e) Relatório de fim de semana (corpo do e-mail) - entre 12h e 14h do sábado, domingo
e feriado - um consolidado com as principais informações do dia seguindo os mesmos
parâmetros do relatório diário, sendo um para cada dia;

f) Relatório mensal em arquivo de apresentação (quinto dia úl após encerramento do
mês) – consolidado de todas as informações de maneira objetiva. Aspectos a serem
considerados na avaliação de qualidade: atendimento dos prazos estipulados pelos
entregáveis; qualidade das análises; alertas feitos de forma coerente e com
relevância. Método de classificação da complexidade: quantidade de menções.

29. Os contratos aqui mencionados, encontram-se disponíveis no
endereço: http://antigo.secom.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-
contratos/contratos-de-comunicacao-digital-encerrados e vão anexo a este
expediente, juntamente com os projetos básicos que deram ensejo às
contratações. Importante destacar que tais contratos foram firmados em
observância aos ditames legais e em consonância com as obrigações jurídicas e
técnicas postas às contratadas, conforme previsto em edital, quando da entregas
demandadas, veja:

"[...]O monitoramento deve indicar sua repercussão, reputação, evolução de
sentimento, principais influenciadores e demais informações estratégicas para a
tomada de decisões. Situações que indiquem possíveis repercussões com alto volume
devem ser alertadas, especialmente aqueles que possam gerar crise.

[...] A análise deve responder os porquês dos dados e não só os números pelos
números, ou seja, explicar as razões pela qual determinado tema
está positivo/negativo, o que está gerando esse efeito e exemplos de posts/notícias
que comprovem esta explicação;"

30. Deste modo, levando em consideração os documentos inerentes ao
procedimento licitatório de contratação das duas empresas com os preceitos
constitucionais balizadores do ordenamento jurídico pátrio, verifica-se que inexiste
qualquer conduta irregular por parte do Poder Público. Observa-se, portanto que
não há por parte do órgão contratação específica para realizar serviços de
monitoramento de parlamentares ou jornalistas. O serviço está alinhado aos
objetivos e diretrizes norteadoras do desenvolvimento das ações de
comunicação constantes do Decreto nº 6.555/2008, mormente em propiciar o
estímulo e a participação da sociedade no debate e na formulação de políticas
públicas. 

31. Já, no que tange à finalidade dos serviços, cabe transcrever a
manifestação do Departamento de Conteúdo e Gestão de Canais, constante
do documento-SEI 6212696, citado no Processo 00738.000144/2020-01:

 Importante registrar que fazia-se o monitoramento do debate público nas mídias
sociais sobre os temas de interesse do País, independentemente da fonte ou tema,
como, por exemplo, Saúde, Educação, Economia, Segurança Pública etc. Também eram
monitorados debates e conversas relacionadas a órgãos públicos e autoridades
públicas federais, como o presidente e o vice-presidente, ministérios e seus
respectivos ministros, secretarias, autarquias, entre outros.

Não havia, à exceção das autoridades já mencionadas, monitoramento eventual ou
fixo de nenhum cidadão brasileiro ou estrangeiro na operação de monitoramento
contratada, havia tão somente a identificação e o acompanhamento dos perfis mais
compartilhados dentro das temáticas de interesse.

Com base nas diversas posições colhidas por meio do monitoramento, a
área de comunicação do Governo podia atuar no sentido de aprimorar e
tornar determinadas ações desenvolvidas pelo Governo mais claras ao
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tornar determinadas ações desenvolvidas pelo Governo mais claras ao
cidadão, que eram alvo de discussão face a algum tema debatido no âmbito
das redes sociais. (grifo nosso)

32. Em consonância com a atuação do órgão e seu papel institucional na
formulação da política de comunicação social, o desenvolvimento de
monitoramento contínuo é fundamental para perceber e compreender os
principais assuntos  e temas de interesse do governo. Entender a dinâmica de tais
práticas é indispensável para a formulação e atuação estratégica na gestão do
relacionamento com os diversos segmentos de público, no direcionamento  para a
criação de conteúdos, no gerenciamento de crise e na articulação política. Trata-
se de atividade inerente à atuação institucional para a implementação de políticas
públicas.

33. Segundo conceitos usualmente utilizados para a atividade, tem-se que
o monitoramento é a ação de observar, acompanhar, agir e interagir
constantemente, servindo, para além da aproximação do governo com os
cidadãos, na identificação de oportunidades de atuação tempestiva e assertiva em
cenários de crise, como o atual momento pelo qual passa o país e todo o mundo.
Deste modo, é possível produzir a chamada "inteligência dos dados colhidos",
cujo propósito é orientar as estratégias de comunicação. É consequentemente, o
mapa para as respostas às perguntas descritas acima: o que dizer? como dizer?
quando dizer? onde dizer? quanto investir?

34. Na execução do serviço propriamente dita, os temas a serem
monitorados são definidos previamente pela equipe técnica do órgão. A partir das
informações obtidas, são identificados assuntos de interesse dos cidadãos, seja de
que segmento for, possibilitando maior assertividade na política pública a ser
implantada. De igual modo, o monitoramento permite orientar a comunicação em
situações pontuais, que tenham indicativo de crise ou exijam uma pronta resposta
ao cidadão. Em termos descritos pela área técnica, sublinha-se: 

Conforme já mencionado acima, a SECOM não realizava diretamente o monitoramento
de redes sociais, porquanto esse serviço era desempenhado pelos profissionais das
empresas contratadas. Neste segmento, frisa-se que atualmente a pasta não dispõe de
contrato para a prestação desse serviço, tendo a última avença com empresa de
comunicação digital encerrada em 23/09/2020. Desde então, o órgão não dispõe de
empresa para a realização de tal serviço.

Como resultado da execução do serviço, as empresas entregavam ao demandante os
relatórios dos monitoramentos realizados, contendo informações a respeito das ações
do Governo Federal e, em muitos casos, indicavam questões suscitadas pela
sociedade brasileira acerca de determinada política pública ou determinado tema. O
conteúdo dos relatórios era utilizado no processo de tomada de decisão, por parte da
SECOM, inclusive no que tangia às ações de comunicação em curso.

35. Acerca das contratações acima referenciadas, cumpre informar que
o regime jurídico aplicado às licitações e aos contratos de comunicação digital no
Poder Público Federal é aquele contido no edital de licitação do certame, nas
Instruções Normativas da SECOM, na Lei nº 8.666/1993 e, subsidiariamente, no
que couber, no regramento contido na Lei nº 12.232/2010. Conforme mencionado,
o último contrato firmado pela SECOM deu-se por meio de dispensa de licitação,
com fulcro no art. 24, IV da Lei nº 8.666/1993, cujo encerramento deu-se em
23.09.2020. Já, os Contratos nº 02 e 03/2015, deram-se por meio de licitação na
modalidade de concorrência, do tipo melhor técnica, para a contratação de
empresas prestadoras de serviços de planejamento, desenvolvimento e execução
de soluções de comunicação digital, a serem realizados na forma de execução
indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário", nos termos descritos em:
https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-
contratos/secretaria-de-administracao/licitacoes/licitacoes-encerradas/edital-
2014/pregoes-eletronicos-2014/secretaria-de-comunicacao-social-
secom/concorrencia-001-2014-secom.

36. Neste segmento, realizando o cotejo analítico entre o edital de
licitação, o contrato, o serviço prestado, as garantias fundamentais constitucionais
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e o ordenamento jurídico, verifica-se que inexiste qualquer conduta irregular por
parte do Poder Público no caso em tela. Com caráter ilustrativo, destaca-se que
diversos Entes da Federação realizam a mesma contratação de serviços de
comunicação digital, a exemplo do: i) Estado de São
Paulo: https://www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/MostraDetalhesLicitacao_14_3.aspx?
IdLicitacao=1389406#21/01/2021; ii) Estado do Rio de
Janeiro: https://ecomprasrio.rio.rj.gov.br/editais/editais_aviso.asp?
processo=010049432015; Distrito Federal: https://www.comunicacao.df.gov.br/wp-
conteudo/uploads/2019/07/SEI_GDF24977609-Edital-de-
Licita%C3%A7%C3%A3o.pdf.

37. Em âmbito acadêmico, é densa a produção doutrinária sobre a
importância do acompanhamento das redes sociais como ferramentas legítimas
de gestão e consecução de políticas públicas eficientes, a exemplo do trabalho de
Gisiela Hasse Klein[5] que traz o seguinte resumo:

"A pesquisa avalia se o monitoramento de mídias sociais pode ser uma ferramenta de
previsão de padrões epidemiológicos. Para tanto, foram monitoradas as mídias sociais
Facebook, Twier, Instagram, Flickr, Youtube e blogs no Estado de Santa Catarina entre
24 de janeiro de 2016 e 27 de fevereiro de 2016.

Os rumores sobre dengue, chikungunya, zika, Aedes aegyp e microcefalia foram
relacionados ao número de casos suspeitos, confirmados ou descartados pela
Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina no mesmo período. Os resultados obtidos
mostram que há forte correlação entre as variáveis e que o monitoramento pode ser
usado como um modelo preditivo por profissionais da saúde e gestores públicos."

38. No que tange a utilização das mídias pelo Estado na gestão de políticas
públicas, há inúmeras obras científicas sobre o tema, a exemplo do livro: "Social
Media for Government: A Practical Guide to Understanding, Implementing, and
Managing Social Media Tools in the Public Sphere (Springerbriefs in Polical Science)
(English Edion) 1st ed. 2017 Edição". Assim, destaca-se que em âmbito nacional e
internacional, inúmeros países e empresas utilizam dados de redes sociais para o
desempenho mais eficiente de suas atividades, sempre tendo o dever jurídico de
salvaguardar a privacidade de dados dos usuários e de cumprir com exatidão as
normas legais, especialmente a Lei Geral de Proteção de Dados.

39. Deste modo, o serviço de monitoramento mostra-se instrumento hábil
para a aproximação do governo com os cidadãos. É pratica que possibilita que as
aspirações da sociedade sejam o centro do trabalho. É o exercício para encontrar
oportunidades de atuação e interação, para, então, gerar aproximação na busca
de maior engajamento. Diferentemente do alegado na ADPF, a execução do
serviço está distante de configurar "atos que extrapolam o viés
normativo" tampouco configurar cerceamento da liberdade de expressão. Pelo
contrário, fomenta a discussão e interação dos cidadão com o governo,
proporcionando, para este último, uma atuação assertiva em valorização aos
princípios que norteiam a Administração Pública, sobremodo, o da eficiência. 

40. Como forma de elucidar que a prática é comum e utilizada de forma
extensa na Administração Pública, ressalta-se que a Agência Nacional de Saúde -
ANS, a Agência Nacional do Petróleo - ANP e a Agência Nacional de Aviação Civil -
ANAC, possuem contratos vigentes cujo objeto comporta a execução de serviços
de monitoramento. Até meados do presente ano, poder-se-ia citar os seguintes
órgãos com contratos vigentes, cujo escopo abarcava o serviço de
monitoramento: Ministério da Educação, Ministério da Defesa e Ministério da
Cidadania.

41. Cuida, ainda, informar que "atualmente a pasta não dispõe de contrato
para a prestação desse serviço, tendo a última avença com empresa de
comunicação digital encerrada em 23/09/2020. Desde então, o órgão não dispõe
de empresa para a realização de tal serviço", razão pela qual a medida cautelar
pleiteada não tem razão de prosperar.
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IV - Da natureza dos relatórios produzidos na execução de serviços de
monitoramento:

42. Os relatórios de monitoramento contêm informações a respeito de
ações do Governo Federal e podem, também, indicar dúvidas da população acerca
de uma política pública. Tais informações são utilizadas como subsídio para a
tomada de decisão, por parte da pasta, inclusive relacionadas às campanhas
publicitárias e outras ações de comunicação em curso. Tais informações são
classificadas como documento preparatórios, sendo sua disponibilização restrita,
nos termos do inciso XII, do art. 3º, do Decreto nº 7.724, 16 de maio de 2012.

43. Nesta de raciocínio, é necessário ressaltar que o processo de tomada
de decisão no tocante à comunicação não obedece uma lógica linear ou similar a
qualquer outra área de governo, uma vez que grande parte das ações de
comunicação são sob demanda e, em sua maioria, intempestivas. Portanto, os
relatórios produzidos como resultado do monitoramento realizado não enseja
diretamente a edição de um ato formal ou a tomada de decisão imediatos, pois
estes carecem de estudos e avaliações sobre determinado tema, para, daí então,
corroborar no processo decisório, não só pela SECOM, mas por outros órgãos
interessados. Ademais, como os relatórios eram produzidos em diferentes espaços
de tempos, a existência de informações recorrentes neles, exigia da área de
comunicação do Governo atuação específica que, em última análise, poderia ficar
prejudicada caso a divulgação dos documentos fosse realizada durante o processo
de tomada de decisão.

44. Logo, sob esta ótica, é correto afirmar que o processo de tomada de
decisão ainda não foi finalizado e não se traduz em atos imediatos propriamente
ditos, podendo se materializar em produções de conteúdo para os canais do
Governo, realização de campanhas publicitárias, definição de agenda, geração
de insights para a criação ou aprimoramento de campanhas de publicidade, apoiar
o relacionamento com a imprensa ou mesmo subsidiar as decisões estratégicas
sobre a participação do Senhor Presidente da República em eventos e viagens,
dentre outros. Ou seja, há que se considerar que a maior parte dos assuntos
detectados pelos monitoramentos ainda são objetos de ações do Governo e, por
conseguinte, podem vir a ser foco de atos de comunicação e outras estratégias.
Assim, a disponibilização dos relatórios em momento prévio ao tratamento devido
das informações poderiam acarretar prejuízos às ações de governo

45. Nesse sentido, a Controladoria Geral da União – CGU prolatou a
decisão posta no Parecer nº 1332/2019,  (documento 6217625 citado no
Processo 00738.000144/2020-01  - tratado no âmbito do Processo SEI-PR nº
00077.002227/2019-14), em favor da então SECOM quanto ao reconhecimento da
natureza preparatória dos referidos documentos, ressaltando não só o fato de
constituírem-se documento hábeis à tomada de decisões, mas também a
existência de informações recorrentes, presentes em mais de um relatório ao
longo do ano, que exigem da área de comunicação do Governo alguma ação e/ou
tratamento de impactos e/ou riscos, que pode ficar  prejudicada caso a divulgação
do documento fosse realizada ainda durante o curso da tomada de decisão.  Logo,
a natureza preparatória dos documentos é uma das justificativas para o sigilo dos
relatórios produzidos, em especial, no que diz respeito ao critério referente às
expectativas dos administrados, tendo em vista que, por diversas vezes, a
divulgação de informação “incorreta ou incompleta poderia vir a causar grandes
transtornos, ao ser disseminada na sociedade expectativas que não
necessariamente se cumprirão, tratando-se de adotar cautela necessária para
zelar pela confiança dos administrados, no presente caso, às ações de
comunicação social da Presidência da República”, senão, veja:

A CGU acolhe as justificativas do Órgão recorrido, ressaltando a necessidade
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A CGU acolhe as justificativas do Órgão recorrido, ressaltando a necessidade
de se conferir a natureza de documento preparatório aos relatórios
solicitados pelos seguintes motivos:

a) as tomadas de decisão às quais os relatórios de monitoramento de redes sociais
servem de subsídios ainda não foram finalizadas e não se traduziram em atos, que no
caso da área de comunicação, foco de atuação da SECOM, podem se materializar em
produções de conteúdo para os canais próprios do Governo Federal, realização de
campanhas de comunicação, definições de agendas ou outros;

b) apesar de não ser possível definir claramente o período fim que um ato de
comunicação será tomado, verifica-se que algumas campanhas de comunicação
podem ser definidas em até 12 meses após a identificação de um alerta exposto nos
relatórios de monitoramento; grande parte dos relatórios de monitoramento
desenvolvidos dizem respeito a ações de Governo ainda em curso;

c) em relação aos relatórios gerais, de recebimento diário, há que se considerar que
a maior parte dos assuntos detectados pelos monitoramentos ainda são
objeto de ações do Governo e, por conseguinte, podem vir a ser foco de atos
de comunicação. Assim, a disponibilização dos relatórios nesse momento
seria parcial, sendo quase sua totalidade não passível de divulgação, o que
poderia frustrar as expectativas do administrado, não atendendo ao objeto
do seu pedido;

d) ainda sobre o aspecto da frustração do administrado, há que se considerar que os
relatórios de monitoramento são produzidos especificamente para uso interno da
SECOM, obedecendo a parâmetros específicos para aquele momento ou demanda, de
modo que a apresentação desses relatórios ao administrado, em contexto destacado
do qual foi produzido, pode vir a ser interpretado de maneira distante ao qual foi
elaborado;

e) em razão do exposto, a SECOM recomenda que os relatórios de monitoramento não
sejam disponibilizados em período inferior a 12 meses de sua elaboração, sendo que
sua divulgação deve ser avaliada caso a caso, a depender da perecibilidade de suas
informações. Face o exposto e com base no § 3º do art. 7º da Lei nº 12.527/2011, no
art. 3º inciso XII e art. 20, ambos do Decreto nº 7.724/2012, a CGU decidiu pelo
conhecimento e indeferimento do recurso interposto.

46. Por outro lado, de forma complementar, imprescindível ressaltar que o
sigilo recai sobre os dados constantes dos relatórios produzidos, visto que estes
são revestidos de tratamento por parte das empresas que o produziu, de modo a
traduzir a análise realizada e responder as motivações e/ou questionamentos
impulsionadores da execução do serviço, que surge a partir da necessidade
colocada pelo contratante em determinado momento. No presente caso, a partir
do interesse público em determinado tema. Sob esta ótica, passa-se a tratar da
expertise das empresas de mercado e não de atributos dos agentes ou órgãos
públicos demandantes do serviço.

47. Nas palavras da área técnica, "os relatórios de monitoramento, no
âmbito da atuação institucional, eram produzidos especificamente para uso
interno do órgão, obedecendo parâmetros específicos para aquele momento ou
demanda, considerando expressa a obrigação de irrestrito e total sigilo das
informações por parte da empresa.". Frisa-se, ainda, que constava dos contratos
de comunicação digital firmados pela então SECOM, cláusula que dispunha sobre
a a obrigação de irrestrito e total sigilo das informações por parte da empresa
contratada, tornando a disponibilização dessas informações um elemento de
ruptura da avença.

48. Diante de tais exposições, colaciona-se a decisão da Comissão Mista de
Reavaliação de Informações - CMRI - 6393792 (prolatada no desenrolar do
processo de pedido de informação acima citado), que entendeu que:

Quanto à alegação da aplicação de sigilo empresarial à informação que revele
a metodologia de trabalho das empresas contratadas, entende-se que a divulgação do
“modus operandi” e do conhecimento formado por essas quando da elaboração de
seus produtos poderia prejudicá-las no mercado concorrencial, visto que não é praxe
das empresas comerciais exporem suas estratégias de atuação, técnicas e knowhow.
Destaque-se que o sigilo empresarial está disposto no art. 6º, inciso I do Decreto nº
7.724/2012. Ademais, conforme exposto pela recorrida, os relatórios contêm
informações sensíveis de terceiros, que estão protegidas por sigilo legal preceituado
no art. 31, §1º da Lei nº 12.527/2011. Assim, para identificar em quais das 4.000
páginas poderiam constar informações sensíveis (metodologia de trabalho e dados
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páginas poderiam constar informações sensíveis (metodologia de trabalho e dados
pessoais), a SECOM teria que realizar análise integral de cada uma delas, bem como o
tarjamento dos trechos restritos, para uma possível concessão de acesso. Para tanto,
seria necessário o deslocamento de servidores especificamente para a tarefa, por
período considerável, o que justificaria a negativa de acesso por configurar trabalhos
adicionais, situação que se amolda à previsão contida no artigo 13, inciso III, do
Decreto nº 7.724/2012.

Face o exposto, opina-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
indeferimento, com fundamento no art. 31, §1º da Lei nº 12.527/2011 e nos arts. 6º,
inciso I, e 13, inciso III, do Decreto nº 7.724/2012.

49. Por conseguinte, cabe afirmar que tal serviço não decorre do
desenvolvimento de atividades simples, pois sua execução prescinde definição de
metodologia e emprego de ferramentas que podem variar de empresa para
empresa, exigindo expertise complexa e definida de acordo com a técnica
empregada. Há, por parte das empresas de mercado, o emprego de inteligência,
de recursos humanos  e de, até inteligência artificial, que fazem com que o
desenvolvimento do monitoramento seja intrínseco à atuação de cada empresa no
mercado. Assim, o "modus operandi" difere de empresa para empresa, o que diz
muito sobre a atuação de cada uma nesse mercado. É a expertise de lidar com os
dados e insumos de interesse do cliente que faz com que determinada empresa de
destaque nesse ramo e entregue um serviço de qualidade. 

50.  Portanto, levando em consideração o sigilo empresarial, os relatórios
apresentam a metodologia de trabalho e o know-how das empresas
responsáveis por sua elaboração, elementos estes estratégicos e necessários à
elaboração dos produtos comercializados e cuja divulgação do “modus operandi” e
do conhecimento formado por essas quando da elaboração, poderia, também,
prejudicá-la no mercado concorrencial, visto que não é praxe das empresas
comerciais exporem suas estratégias de atuação. Destaque-se que o sigilo
empresarial está disposto no art. 6º, inciso I do Decreto nº 7.724/2012.

51. Além disso, os relatórios contêm informações de terceiros protegidas
por sigilo legal preceituado no art. 31, §1º da Lei nº 12.527/2011, não podendo ser
expostas. Assim, para identificação e tarjamento das informações sensíveis
(metodologia de trabalho e dados pessoais), a SECOM, para uma possível
concessão de acesso, teria que analisar e avaliar integralmente uma gama de
páginas produzidas nos relatórios, deslocando mão de obra por tempo não
razoável, para atuar exclusivamente nesta tarefa, o que afetaria de forma
considerável o desenvolvimento das rotinas do orgão. Deste modo, pode-se
afirmar que o tratamento exigido das informações consideras sensíveis, seria
inviável por parte do órgão, haja vista o volume de páginas a serem analisadas,
bem como a natureza peculiar do trabalho a ser desenvolvido. Tal situação, por
configurar trabalho adicional e não aderente ao escopo de atuação do órgão, se
amolda à previsão contida no artigo 13, inciso III, do Decreto nº 7.724/2012.

52. Isto posto, a SECOM disponibiliza os dados brutos dos relatórios,
observando o lapso temporal de pelo menos 12 meses contados da elaboração,
sendo a divulgação avaliada caso a caso, a depender da perecibilidade das
informações. Repisa-se que são disponibilizados os dados colhidos no
monitoramento de forma 'bruta', pois, conforme exposto, divulgar o refinamento
das informações que se traduzem nos entregáveis do serviços (os relatórios), seria
adentrar na metodologia de trabalho da empresa prestadora de serviço, o que
não cabe à Administração Pública.  

53. Assim, os dados abertos configuram a matéria bruta que,
posteriormente é trabalhada pela empresa. Desta forma, pode-se elucidar a
afirmativa da área técnica, quando descreve que: "indicamos que as informações
referentes ao monitoramento de redes sociais realizada pelo órgão durante o
período de vigência dos contratos com empresas de comunicação digital, estão
sendo disponibilizadas no formato Dados Abertos desde maio/2020,  garantindo
livre acesso ao cidadão das informações ali consignadas, de forma que possa

Nota Técnica 725 (6392633)         SEI 01245.001427/2021-58 / pg. 12

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
65

Em
: 2

2/
01

/2
02

1 
- 1

3:
43

:5
3



utilizá-las da maneira mais proveitosa para si. O link para acesso das informações
encontra-se em: http://dadosabertos.presidencia.gov.br/dataset/monitoramento."

54. Por fim, repisa-se que, no âmbito de sua atuação institucional,  os
relatórios de monitoramento são produzidos especificamente para uso interno do
órgão, obedecendo parâmetros específicos para aquele momento ou demanda,
considerando expressa a obrigação de irrestrito e total sigilo das informações por
parte da empresa, conforme previsão contratual.

55. São estes os subsídios, de natureza técnica, conforme atuação da
Secretaria Especial de Comunicação Social, a serem apresentados frente às
alegações constantes da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamenta nº
765.

 

 

CONCLUSÃO

56. Ante aos argumentos delineados, conclui-se que a presente Nota
Técnica contém os subsídios técnicos necessários à defesa de fato e direito,
acerca dos fundamentos expostos no bojo Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamenta nº 765, proposta pelo Partido Verde - PV.

 

À consideração superior.

 

 

ÁDILA GONÇALVES DA ROCHA
Assessora

 

 

De acordo. Encaminhe-se o presente expediente como subsídios à
defesa na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamenta nº 765,
conforme solicitado na Cota n. 00034/2021/CONJUR-MCOM/CGU/AGU - 6392517.

 

 

GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA GOUVÊIA
Coordenador-Geral de Orientações Normativas para Comunicação

 
 
 

PETER ERIK KUMMER
Diretor do Departamento de Gestão e Normas

 
 

Aprovo, encaminhe-se ao Gabinete da Secretaria Especial de
Comunicação Social, com vistas à Consultoria Jurídica junto ao Ministério das
Comunicações, bem como o envio para conhecimento da Secretaria-Executiva da
pasta, nos termos solicitados na Cota n. 00034/2021/CONJUR-MCOM/CGU/AGU -
 6392517.
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FELIPE CRUZ PEDRI
Secretário de Comunicação Institucional

 

 

[1]  ‘Art. 26-C. Constituem áreas de competência do Ministério das Comunicações:
I - política nacional de telecomunicações;
II - política nacional de radiodifusão;
III - serviços postais, telecomunicações e radiodifusão;
IV - política de comunicação e divulgação do governo federal;
V - relacionamento do governo federal com a imprensa regional, nacional e
internacional;
VI - convocação de redes obrigatórias de rádio e televisão;
VII - pesquisa de opinião pública; e
VIII - sistema brasileiro de televisão pública.’
‘Art. 26-D. Integram a estrutura básica do Ministério das Comunicações:
I - a Secretaria Especial de Comunicação Social, com até 2 (duas) secretarias; e
II - até 2 (duas) secretarias.’”
 

[2] Art. 1º  O Ministério das Comunicações, órgão da administração federal direta, tem
como área de competência os seguintes assuntos:
I - política nacional de telecomunicações;
II - política nacional de radiodifusão;
III - serviços postais, telecomunicações e radiodifusão;
IV - política de comunicação e divulgação do Governo federal;
V - relacionamento do Governo federal com a imprensa regional, nacional e
internacional;
VI - convocação de redes obrigatórias de rádio e televisão;
VII - pesquisa de opinião pública; e
VIII - sistema brasileiro de televisão pública.
 

[3] Art. 1o  As ações de comunicação do Poder Executivo Federal serão desenvolvidas e
executadas de acordo com o disposto neste Decreto e terão como objetivos principais:
I - dar amplo conhecimento à sociedade das políticas e programas do Poder Executivo
Federal;
II - divulgar os direitos do cidadão e serviços colocados à sua disposição;
III - estimular a participação da sociedade no debate e na formulação de políticas
públicas;
IV - disseminar informações sobre assuntos de interesse público dos diferentes
segmentos sociais; e
V - promover o Brasil no exterior. 
Art. 2o  No desenvolvimento e na execução das ações de comunicação previstas neste
Decreto, serão observadas as seguintes diretrizes, de acordo com as características de
cada ação:
I - afirmação dos valores e princípios da Constituição;
II - atenção ao caráter educativo, informativo e de orientação social;
III - preservação da identidade nacional;
IV - valorização da diversidade étnica e cultural e respeito à igualdade e às questões
raciais, geracionais, de gênero e de orientação sexual;
V - reforço das atitudes que promovam o desenvolvimento humano e o respeito ao meio
ambiente;
VI - valorização dos elementos simbólicos da cultura nacional e regional;
VII - vedação do uso de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos;
VIII - adequação das mensagens, linguagens e canais aos diferentes segmentos de
público;
IX - uniformização do uso de marcas, conceitos e identidade visual utilizados na
comunicação de governo;
X - valorização de estratégias de comunicação regionalizada;
XI - observância da eficiência e racionalidade na aplicação dos recursos públicos; e
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XII - difusão de boas práticas na área de comunicação. 
 

[4] MEIRELLES, Hely Lopes; ALEIXO, Décio Balestero; BURLE FILHO, José
Emmanuel. Direito administrativo brasileiro. 38. ed. atual. São Paulo: Editora Malheiros,
2012.
 

[5] (KLEIN, Gisiela Hasse; GUIDI NETO, Pedro and TEZZA, Rafael. Big Data e mídias
sociais: monitoramento das redes como ferramenta de gestão. Saude soc. [online].
2017, vol.26, n.1 [cited 2020-12-05], pp.208-217.

 

Documento assinado eletronicamente por Ádila Quésia Gonçalves da
Rocha, Assessora Técnica, em 21/01/2021, às 13:15 (horário oficial de
Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Henrique Ferreira
Gouvêia, Coordenador-Geral de Orientações Normativas para
Comunicação, em 21/01/2021, às 13:16 (horário oficial de Brasília), com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Peter Erik Kummer, Diretor do
Departamento de Gestão e Normas, em 21/01/2021, às 13:33 (horário
oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Felipe Cruz Pedri, Secretário
de Comunicação Institucional, em 21/01/2021, às 14:22 (horário oficial
de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mctic.gov.br/verifica.html, informando o código verificador
6392633 e o código CRC 8A443344.

Minutas e Anexos

Decisão CMRI nº 68/2020 - 6393792

Referência: Processo nº 01245.001427/2021-58 SEI nº 6392633
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Assessoria Especial da Secretaria de Governo da Presidência da República

Nota Técnica nº 3/2021/AESP/SEGOV
ASSUNTO - SUBSÍDIOS DE DEFESA PARA  O PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
RELATIVOS AOS AUTOS:

I - da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental  nº 765 - Supremo Tribunal Federal
II - do Mandado de Segurança nº 37.557-DF - Supremo
Tribunal Federal;
III - da Ação Popular nº 1065992-07.2020.4.01.3400 - 4a
Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal;
IV - da Ação Popular nº 1055515-31.2020.4.01.3300 - 16a
Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia.

 

 

 

I - DOS FATOS

1. O Jornalista Guilherme Amado, em 20.11.2020, publicou
reportagem no veículo de comunicação Revista Época, com o seguinte
título: "Planalto Monitora Redes Sociais de Parlamentares e Jornalistas
com Dinheiro Público" (https://epoca.globo.com/guilherme-amado/planalto-
monitora-redes-sociais-de-parlamentares-jornalistas-com-dinheiro-publico-24755889).
2. A posteriori, foram publicadas outras resenhas pelo mesmo redator com
temáticas análogas,  dentre elas "Alvo quase diário, Frota tem 38 menções em
monitoramento da SECOM" (https://epoca.globo.com/guilherme-amado/alvo-quase-
diario-frota-tem-38-mencoes-em-monitoramento-da-secom-24760955).
3. Ante a narrativa construída (storytelling) e com fundamento em
elementos fáticos meramente jornalísticos, foram apresentadas quatro ações
judiciais, em juízos distintos, cronologicamente relatadas abaixo.
4. Em 23.11.2020, os Deputados Federais José Guimarães,
Enio Verri, Humberto Costa, Gleisi Hoffmann, Afonso  Florence 
ingressaram com a Ação Popular nº 1065992-07.2020.4.01.3400 contra o
Ministro de Estado da Secretaria de Governo da Presidência da República e
o Secretário Especial de Comunicação Social.
5. Em linhas gerais, os Parlamentares dos Partidos dos Trabalhadores
pleitearam a procedência dos pedidos, em especial o de tutela antecipada para que "o
Governo Federal suspenda a vigilância de Parlamentares, assim como cesse
o contrato com a empresa responsável pelo monitoramento".
6. O Juiz Federal Itagiba Catta Preta Netto, da 4a Vara Federal da
Seção Judiciária do Distrito Federal, em 25.11.2020, indeferiu o pedido
liminar dos Deputados e asseverou que "não há, nos autos, documentos
que comprovem os atos lesivos alegados pelos autores. Sendo certo que
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a matéria de jornal ou revista não se presta à comprovação de nada".
7. A Segunda ação apresentada foi proposta pelo Deputado
Federal Jorge Solla, também do Partido dos Trabalhadores, em
23.11.2020, nos autos da Ação Popular nº 1055515-31.2020.4.01.3300,
na 16a Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia, em face do Presidente da
República, do Ministro-Chefe da Secretaria de Governo e do Secretário
Especial de Comunicação Social.
8. Na espécie, o Juiz Federal Dirley da Cunha Júnior não acolheu o
pedido do autor para apreciar o pedido liminar na modalidade inaudita
altera pars. De forma diversa, possibilitou a defesa dos réus apresentar,
em 72  horas, elementos documentais, para posterior apreciação
do pedido de tutela de urgência.
9. Por fim, o Deputado Federal Alexandre Frota, em
25.11.2020, impetrou o Mandado de Segurança 37.557-DF, no Supremo
Tribunal Federal, contra o Presidente da República e o Secretário Especial
de Comunicação Social.
10. O Ministro Edson Fachin asseverou que a peça exordial do Deputado não
estava instruída "com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320,
CPC, c/c art. 6º da Lei n.º 12.016/2009), pois não acostado documento apto a
demonstrar a lesão ou ameaça de lesão concreta a direito do impetrante praticada
pela autoridade impetrada, inclusive a fim de justificar a competência deste Supremo
Tribunal Federal (CR, art. 102, I, “d”)".
11. Ademais, o Ministro Edson Fachin determinou que o Parlamentar
Alexandre Frota realiza-se emenda da petição inicial, sob pena de
indeferimento da ação judicial.
12. Em 25.11.2020, o Partido Verde apresentou  a ADPF nº 765 no
Supremo Tribunal Federal suscitando, em apertada síntese, suposta
violação à preceito fundamental, a exemplo do direito fundamental de
liberdade de expressão. A  Nobre Relatora requisitou, "com urgência e
prioridade, informações à Secretaria de Governo e à Secretaria Especial
de Comunicação Social da Presidência da República, a serem prestadas
no prazo máximo e improrrogável de quarenta e oito horas independente
do período de recesso forense".
13. Eis o breve resumo dos fatos.

 
 

 
 
 

II - DAS PRELIMINARES DE MÉRITO

A. DA ILEGITIMIDADE  AD CAUSAM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, DO
MINISTRO DA SECRETÁRIA DE GOVERNO E DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL 
14. A doutrina processual brasileira dispõe que "a legitimidade ad causam é a
pertinência subjetiva da demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei
que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado
sujeito formar o polo passivo da demanda" (Assumpção Neves, Daniel Amorim. Novo
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Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Editora
JusPodivm. 2017, pg. 44).
15. In casu, verifica-se que a causa de pedir dos autores é a suposta
irregularidade cometida por empresa de comunicação digital que presta serviços à
Secretaria Especial de Comunicação Social.
16. Logo, não há condutas do Presidente da República, do Ministro
da Secretaria de Governo nem do Secretário Especial de Comunicação
Social que caracterizem qualquer irregularidade. Ao contrário, a alegada
conduta inidônea na prestação do serviço é de inteira responsabilidade da
Agência de Comunicação.
17. Rememora-se que a Magna Carta e a Legislação Federal trazem o regime
jurídico de repartição de competências administrativas, entre pessoas de direito
público e privado.
18. Essa repartição de responsabilidades torna juridicamente inconcebível
a imputação de todo e qualquer ato supostamente irregular aos Gestores
das maiores escalas hierárquicas do Poder Executivo, sem que haja o mínimo de
nexo causal entre as condutas desses agentes públicos e os resultados
supostamente danosos que são cometidos exclusivamente por prestadores de
serviço. 
19. Por conseguinte, diante da flagrante inexistência de liame
subjetivo e objetivo entre as condutas praticadas  exclusivamente
pela Agência de Comunicação e as atividades institucionais
desempenhadas pelos Presidente da República, pelo Ministro-Chefe da
Secretaria de Governo e pelo Secretário Especial de Comunicação Social,
 suscita-se o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam
dos Agentes Públicos Federais, a fim de retirá-los do polo passivo das
quatro ações e de extinguir os processos judiciais, nos termos do art.
485, VI, do Código de Processo Civil.

 
 
 
B. DA AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR DOS PARLAMENTARES FEDERAIS.
 
20. O interesse processual de agir está relacionado à utilidade da prestação
jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina
jurisdicional. Logo, "o autor deve demonstrar que o provimento jurisdicional
pretendido será capaz de lhe trazer uma melhora que justifique o tempo, a energia e o
dinheiro que serão gastos pelo Judiciário para resolver a demanda" (Assumpção
Neves, Daniel Amorim. Manual de Direito Processual Civil. Editora
JusPodivm. 2017, pg. 132).
21. Na espécie, ocorreu processo licitatório em 2014 que deu
origem ao contrato de comunicação digital ora em análise, conforme
amplamente noticiado na imprensa à época: "Secom abre licitação de R$
45 milhões em comunicação digital"
(https://www.portaldosjornalistas.com.br/secom-abre-licitacao-r-45-milhoes-em-
comunicacao-digital/).
22. Destaca-se o seguinte trecho da reportagem: "[...] ainda na Secom,
Gilberto Scofield Jr., que deixou recentemente O Globo, aceitou convite do
ministro Thomas Traumann para reforçar a equipe de comunicação nesta
reta final de governo de Dilma Rousseff e das eleições".
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23. Por  conseguinte, após o regular processo licitatório, em 2015, a SECOM
contratou duas agências de comunicação digital: a Agência Click Mídia Interativa S/A
(Isobar) e a Empresa Brasileira de Comunicação Produção Ltda-TV1.
24. Os contratos foram publicados no Diário Oficial da União, em 11.3.2015,
Seção 3, página 3, conforme toda documentação colacionada em
anexo. Ocorreram seis termos aditivos entre a SECOM e as agências
contratadas, o que permitiu a produção de efeitos do contrato entre
março de 2015 até meados de março e abril de
2020 (http://www.secom.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-
contratos/contratos-de-comunicacao-digital-encerrados).
25.  Ao averiguar o rol de produtos e serviços contratados pela SECOM, em
2015, verifica-se na página 15, o Item 13: "Monitoramento Online", nas modalidades
baixa, média e alta complexidade (http://www.secom.gov.br/acesso-a-
informacao/licitacoes-e-contratos/contratos-comunicacao-digital/contrato-03-2015-
agencia-click.pdf).
26. As duas ações populares foram movidas por seis parlamentares
federais do Partido dos Trabalhadores e tem como causa de pedir o
suposto monitoramento do Poder Executivo Federal. Todavia, o referido
serviço é legal e fora regularmente contratado em 2015 - sob a Gestão da
então Presidente Dilma Vanna Rousseff e do Ministro Thomas Traumann.
27.  O art. 5º do Código de Processo Civil é peremptório em afirmar
que: "Aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé".
28. Portanto, depreende-se que os autores das ações populares
não agiram de acordo com a boa-fé objetiva processual, uma vez que não
pretendem com as respectivas ações populares preservar legítimos
interesses estatais que estão sendo respeitados desde 2015 com a
contratação original pela gestão da então Presidente Dilma Rousseff. De
forma diversa, os reclamantes buscam, por intermédio do Poder Judiciário,
prejudicar politicamente as partes contrárias.
29. Além disso, o Enunciado 378 do Fórum Permanente de Processualistas
Civis é enfático ao dispor que: "A boa fé processual orienta a interpretação da
postulação e da sentença, permite a reprimenda do abuso de direito
processual e das condutas dolosas de todos os sujeitos processuais e veda
seus comportamentos contraditórios." 
30. Desse modo, diante da peremptória ausência de interesse
processual  dos autores, da não comprovação de utilidade dos pedidos
das demandas, além da flagrante ausência de boa fé  objetiva processual,
requer-se o acolhimento desta preliminar de contestação e, subsequente,
extinção dos processos, nos termos do art. 485, VI, do Código de
Processo Civil.

 
 
 
C. DA INÉPCIA DAS PETIÇÕES INICIAIS. DO MARCO TEMPORAL
ESTABELECIDO  PELAS  MEDIDAS PROVISÓRIAS Nº 870/2019 E Nº 980/2020
QUANTO À RESPONSABILIDADE JURÍDICA DA SECRETARIA DE GOVERNO DA
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
 

Nota Técnica 3 (2347377)         SEI 00133.000063/2021-93 / pg. 4

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
65

Em
: 2

2/
01

/2
02

1 
- 1

4:
09

:4
6



31. Em 1.1.2019, o Senhor Presidente da República Jair Messias Bolsonaro -
 no regular exercício das atribuições de Chefe da Administração Pública -  editou a
Medida Provisória nº 870/2019, posteriormente convertida na Lei 13.844/2019,   a
fim de estabelecer "a organização básica dos órgãos da Presidência da República e
dos Ministérios".
32. Dessa forma, no início do atual mandato presidencial, optou-se por alocar
a SECOM sob a estrutura administrativa do Ministro da Secretaria de Governo.
33. Posteriormente, em 10.6.2020, foi publicada a Medida Provisória nº
980/2020 em que foram recriados "o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e
o Ministério das Comunicações". 
34. O art. 1º do referido Ato Normativo alterou inúmeros dispositivos da Lei
13.844/2019, a exemplo do dispositivo que retirou a SECOM da estrutura
administrativa da Secretaria de Governo e  realocou no Ministério das Comunicações,
conforme estabelecido pelo art. 26-D, I, da Lei 14.074/2019:

Art. 26-D. Integram a estrutura básica do Ministério das
Comunicações:   (Incluído pela Lei nº 14.074, de 2020)
I - a Secretaria Especial de Comunicação Social, com até 2 (duas)
secretarias; e   (Incluído pela Lei nº 14.074, de 2020)
 

35. Por consectário lógico-processual, a Secretaria de Governo da
Presidência da República somente poderá constar em polo passivo de
ações judiciais movidas contra a SECOM quando os atos administrativos
impugnados tenham ocorridos durante o interstício temporal de 1.1.2019
a 10.6.2020, período em que o Órgão Central de Comunicação era
subordinado administrativamente ao Ministro da Secretaria de Governo.
36. Nos casos em tela, as petições ajuizadas pelos Parlamentares
Federais detêm elevado grau de subjetividade política, além de
serem processualmente ineptas ante a não demonstração de ilegalidades nos
contratos administrativos nem pontuarem com precisão de datas as supostas
ocorrência de condutas ilícitas.  
37. Logo, há violação do art. 330, I, do Código de Processo Civil, pois não
foram estabelecidos precisamente quais ilicitudes ocorreram nem os
marcos temporais da ocorrência de supostas antijuridicidades. Há, meramente,
alegações superficiais de supostos desvios no início do ano 2020, mas sem precisar
quais, quantos e como ocorreram esses fatos.
38. Por conseguinte, pleiteia-se a extinção dos processos, por
inépcia das peças exordiais, nos termos do art. 337,IV, do Caderno de
Processo Civil.

 
 
 
DO MÉRITO

A. DAS COMPETÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS DA SECRETARIA DE
GOVERNO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
39. A Secretaria de Governo da Presidência da República possui competência
constitucional e legal para realizar a articulação política do Governo Federal, conforme
os preceitos estabelecidos nos arts. 84, I e 87, I da Carta da República, assim como
no art. 5º, I, c, da Lei 13.844/2019.
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40. Naturalmente, conhecer os posicionamentos dos atores da
sociedade – dentre eles os Parlamentares Federais – é um dos
desdobramentos de uma articulação política eficiente e democrática.
41. As manifestações de Parlamentares em redes sociais estão
contidas no domínio público da discussão política e detêm aptidão para
auxiliar o Governo Federal no exercício regular de suas atribuições
institucionais.
42. Ademais, o posicionamento público de senadores e deputados é
soberano, não cabendo à Secretaria de Governo realizar nenhum tipo de
juízo  de valor quanto ao conteúdo exarado pelos parlamentares federais,
uma vez que a liberdade de expressão é direito fundamental inviolável em
um regime democrático, conforme o art. 5º, IX, da Carta da República.

 
B. DA LICITUDE DOS CONTRATOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL.
43. O regime jurídico a ser aplicado às licitações e aos contratos de
comunicação digital no Poder Público Federal é aquele contido no edital de licitação do
certame, nas Instruções Normativas da SECOM, na Lei 8.666/93 e, subsidiariamente,
no regramento contido na Lei 12.232/2010.
44. Quanto a licitação ora em análise (CONCORRÊNCIA Nº 001/2014-
SECOM), verifica-se que ela ocorreu "na modalidade de concorrência, do tipo melhor
técnica, para a contratação de empresas prestadoras de serviços de planejamento,
desenvolvimento e execução de soluções de comunicação digital, a serem realizados
na forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por preço
unitário".(http://www.secom.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-
contratos/editais/edital-cc-001-2014-comunicacao-digital-vcbc.pdf).
45. Dentre as dezenas de produtos previstas no contrato,  transcreve-se o
item 6.13.1. (Monitoramento Online), conforme o rol de especificação de produtos e
serviços, contidos na página 60 do edital de licitação:

"6.13.1 Monitoramento Online Descritivo: Acompanhar de formar permanente
(24x7) a imagem do órgão/tema em veículos online e redes sociais. O
monitoramento deve indicar sua repercussão, reputação, evolução de
sentimento, principais influenciadores e demais informações
estratégicas para a tomada de decisões. Situações que indiquem
possíveis repercussões com alto volume devem ser alertadas,
especialmente aqueles que possam gerar crise. O resultado deve ter
clareza na apresentação dos dados. A análise deve responder os porquês
dos dados e não só os números pelos números, ou seja, explicar as
razões pela qual determinado tema está positivo/negativo, o que está
gerando esse efeito e exemplos de posts/notícias que comprovem
esta explicação[...]"."
 

46.  Os produtos/serviços de monitoramento fornecidos  pela agência de
comunicação prestadora de serviço da SECOM podem ser visualizados nos anexos
desta nota técnica, em que são exemplificados por dois exemplares relativos à
Reforma da Previdência.
47. O primeiro material é datado de 16.4.2019, com o título "32,4
mil menções à Nova Previdência" e o segundo informe é um relatório
semanal, com informações relativas ao período de 10 a 16 de abril de
2019.
48. Fazendo uma análise dos serviços, conclui-se que:
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I - todos os dados analisados são de domínio público, uma
vez que foram postados em contas abertas nas redes sociais;
II - qualquer cidadão detém aptidão para ter acesso as
informações semelhantes, desde que se disponha a realizar o
trabalho de data mining (mineração de dados);
III - Quanto ao conteúdo do relatório e o juízo de valor
acerca das postagens, o edital de licitação é claro em afirmar
que a responsabilidade pelos dados prestados e pelo
conteúdo escrito é exclusivo da empresa prestadora de
serviço;

49. A fim de sanear qualquer dúvida quanto a exclusiva responsabilidade da
prestadora de serviço, transcreve-se a integralidade das obrigações jurídicas da
agência de comunicação digital quanto ao produto a ser entregue:

"[...]O monitoramento deve indicar sua repercussão, reputação,
evolução de sentimento, principais influenciadores e demais
informações estratégicas para a tomada de decisões. Situações que
indiquem possíveis repercussões com alto volume devem ser
alertadas, especialmente aqueles que possam gerar crise. 
[...]
 A análise deve responder os porquês dos dados e não só os números
pelos números, ou seja, explicar as razões pela qual determinado
tema está positivo/negativo, o que está gerando esse efeito e
exemplos de posts/notícias que comprovem esta explicação;"

50. Realizando o cotejo analítico entre o edital de licitação, o
contrato, o serviço prestado, as garantias fundamentais constitucionais e
o ordenamento jurídico, verifica-se que inexiste qualquer conduta irregular
por parte do Poder Público no caso em tela.
51. Com caráter ilustrativo, destaca-se que diversos Entes da
Federação realizam a mesma contratação de serviços de comunicação
Digital, a exemplo do: i) Estado de São
Paulo (https://www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/
MostraDetalhesLicitacao_14_3.aspx?IdLicitacao=1389406#); ii) Estado do Rio de
Janeiro  (http://ecomprasrio.rio.rj.gov.br/editais/editais_aviso.asp?
p r o c e s s o = 0 1 0 0 4 9 4 3 2 0 1 5 ) ; i i i ) Distrito Federal 
(http://www.comunicacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/07/SEI_GDF-
24977609-Edital-de-Licita%C3%A7%C3%A3o.pdf); iv) Município de Juiz de Fora-
MG   (https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/cpl/editais/
pregao_presencial/2015/arquivos/edital_pp001_15.pdf).
52.  Em âmbito acadêmico, é densa a produção doutrinária sobre
a  importância do acompanhamento das redes sociais como ferramentas legítimas de
gestão e consecução de  políticas públicas eficientes, a exemplo do trabalho de
Gisiela Hasse Klein que traz o seguinte resumo:

"A pesquisa avalia se o monitoramento de mídias sociais pode ser
uma ferramenta de previsão de padrões epidemiológicos. Para tanto,
foram monitoradas as mídias sociais Facebook, Twitter, Instagram,
Flickr, Youtube e blogs no Estado de Santa Catarina entre 24 de
janeiro de 2016 e 27 de fevereiro de 2016. Os rumores sobre dengue,
chikungunya, zika, Aedes aegypti e microcefalia foram relacionados ao número
de casos suspeitos, confirmados ou descartados pela Vigilância Epidemiológica
de Santa Catarina no mesmo período. Os resultados obtidos mostram que
há forte correlação entre as variáveis e que o monitoramento pode ser
usado como um modelo preditivo por profissionais da saúde e
gestores públicos."
(KLEIN, Gisiela Hasse; GUIDI NETO, Pedro  and  TEZZA, Rafael. Big Data e mídias
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sociais: monitoramento das redes como ferramenta de gestão. Saude
soc. [online]. 2017, vol.26, n.1 [cited  2020-12-05], pp.208-217. Available from:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
12902017000100208&lng=en&nrm=iso>).

53. No que tange a utilização das mídias pelo Estado na gestão de políticas
públicas, há inúmeras obras científicas sobre o tema, a exemplo do livro: "Social
Media for Government: A Practical Guide to Understanding,
Implementing, and Managing Social Media Tools in the Public Sphere
(Springerbriefs in Political Science) (English Edition) 1st ed. 2017 Edição,".
54. Por fim, destaca-se que em âmbito nacional e internacional, inúmeros
países e empresas utilizam dados de redes sociais para o desempenho mais eficiente
de suas atividades, sempre tendo o dever jurídico de salvaguardar a privacidade de
dados dos usuários e de cumprir com exatidão as normas legais, especialmente a Lei
Geral de Proteção de Dados. 

 
C. DO PLENO E INTEGRAL CUMPRIMENTO DOS DEVERES
CONSTITUCIONAIS DE REALIZAR UMA COMUNICAÇÃO SOCIAL EFICIENTE. DA
APLICAÇÃO DA TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS.
 
55. A Administração Pública Federal e as Empresas Estatais detêm o Poder-
Dever de dar cumprimentos aos mandamentos contidos no art. 37, caput, e §1º,
da Constituição Federal.
56.  Eis a literalidade dos deveres estatais:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte:   
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela
não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos.

57. Assim, cabe ao Poder Executivo dar ampla publicização dos atos 
administrativos,  de governo e de gestão.
58. A atividade-fim da Comunicação Social do Estado
Brasileiro somente é realizada com eficiência se o Poder Público possuir os
meios necessários para que ela ocorra.
59. Logo, sem dados fidedignos sobre as percepções da sociedade
sobre determinados temas, a comunicação governamental
indubitavelmente será ineficiente. Assim, por dedução hermenêutica,
aplica-se no presente caso a Teoria dos Poderes Implícitos.
60. A referida doutrina origina-se do célebre case Mc CulloCh vs.
Maryland, de 1819, nos Estados Unidos da América. Em linhas gerais, se a
Constituição Federal outorga determinada atividade-fim a um órgão,
significa dizer que também concede a este Ente todos os meios
necessários para a realização da atribuição conferida.
61. Logo, se a Carta Cidadã de 1988 conferiu ao Poder Executivo as
funções político-jurídicas de realizar uma comunicação efetiva e plena com
a população brasileira (atividade-fim), então o Texto Maior também
atribuiu implicitamente ao Poder Executivo a competência para realizar de
forma legítima o acompanhamento dos dados abertos da sociedade
(atividade-meio), para que com base nesses insumos possa realizar uma

Nota Técnica 3 (2347377)         SEI 00133.000063/2021-93 / pg. 8

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
65

Em
: 2

2/
01

/2
02

1 
- 1

4:
09

:4
6



melhor tomada decisão, sempre em prol do interesse público primário
estatal.
62. Diante do raciocínio lógico-dedutivo apresentado, conclui-se que os
relatórios de dados abertos em redes sociais são um dentre as inúmeras espécies
lícitas para angariar informações legítimas e lícitas que serão utilizados para tomada
de decisão, além de dar cumprimento ao  dever estatal de comunicar os fatos de
forma republicana e transparente a população brasileira.
63. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal adota de forma
pacífica a Teoria dos Poderes Implícitos, a exemplo do célebre precedente
contido no HC 85011/RS (Rel. Min. Teori Zavascki, 1a Turma, STF).
64. Ressalta-se ainda que o dever Estatal é, simultaneamente, um
direito fundamental do cidadão de ter acesso às informações
governamentais de forma completa e precisa, conforme as premissas
estabelecidas no art. 5º, XIV, da Constituição Cidadã e na Lei de Acesso à
Informação. Dessa forma, a Ministra Cármen Lúcia, em sua clássica obra
Princípios Constitucionais da Administração Pública, é enfática ao afirmar que:

“A publicidade é, pois, fundamental para que os direitos conferidos
constitucional e legalmente ao cidadão possam ser mais que letra de
norma jurídica, mas tenham efetividade jurídica e social. Sem a
publicidade da conduta administrativa do Estado não há como se
cogitar da juridicidade e da moralidade administrativa, logo, não se
há pensar também na eficácia do princípio da responsabilidade
pública. (...) A Democracia moderna e, em especial, aquela idealizada no
Estado Contemporâneo, estabelece como princípio fundamental o da
transparência, pois a relação política somente pode ser justificada pelo respeito
ao outro e a todos, solapada como foi a tese e a prática de supremacia da
vontade do governante sobre os governados.[...]”
 

D. DA HARMÔNICA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA 
IMPESSOALIDADE ADMINISTRATIVA E DA ALOCAÇÃO EFICIENTE DE
RECURSOS PÚBLICOS
65. Robert Alexy – nos estudos clássicos de filosofia-jurídica – conceitua os
princípios como ‘comandos de otimização’.
66. Em outras palavras, os princípios são mandamentos que anunciam
valores nucleares de um sistema normativo.
67. Assim, eventual conflito hipotético de princípios será superado por
intermédio da técnica de ponderação ou sopesamento de valores constitucionais.
68. Na espécie, inexistiu qualquer conduta ilegal perpetrada pelo Poder
Executivo Federal ao receber de agência de comunicação digital dados abertos sobre
as redes sociais. O serviço foi regularmente contratado e prestado pela sociedade
empresarial.  
69. Mas ainda que pairasse qualquer dúvida interpretativa sobre o caso em
análise, destaca-se que o princípio da impessoalidade administrativa deve ser
interpretado em harmonia e de forma integrada com os princípios
constitucionais da publicidade, proporcionalidade e razoabilidade, sob pena
de ocorrer um desvirtuamento hermenêutico do intérprete da
constituição.
70. Felizmente, o Ministro Sepúlveda Pertence do Supremo Tribunal
Federal aduziu de forma precisa que, ao longo dos anos, vem se tornando
rotineiro a prática de tentar desvirtuar o intuito da mens legis do Princípio
da Impessoalidade.
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71. O Magistrado afirma que determinados atores sociais têm
rotineiramente imputado pechas inverídicas ou imprecisas ao Governante
em Exercício de condutas que supostamente violariam à Impessoalidade
Administrativa. Ao analisar o ato administrativo no caso concreto, verifica-se
rotineiramente que o Agente Público está na verdade dando integral cumprimento ao
princípio da publicidade dos atos estatais, em harmonia com o da impessoalidade
administrativa, nos estritos termos do art. 37, §1º, da CF/88:

“[...] Tenho visto, com certa preocupação, a utilização em diversas
instâncias do art. 37, § 1º, da Constituição, mal dissimulando, com
frequência, a expressão de preconceitos ideológicos, ainda que
inconscientes, do julgador.
Não posso, [...], ser indiferente à consideração óbvia de que o entendimento
contrário frequentemente deixará o governante sem qualquer meio de se
comunicar com a população e à mercê da imprensa dominante, acaso em
sentido contrário à política do governo de que se cuide.
Não há no texto reconhecem todos qualquer laivo de promoção
pessoal, mas simples explicação de uma conduta governante
relevante e objeto de críticas da grande imprensa: não consigo
enxergar na Constituição a vedação ao governante de cumprir esse
dever primário de informação e comunicação.”
(RE 208.114-1, Rel. Min. Octavio Gallotti, Primeira Turma, DJe de 25.8.2000).

72. Quanto às alegações dos atores das presentes ações judiciais, afirma-se
que supostamente ocorreram gastos excessivos na prestação do serviço público de
comunicação digital. Não assiste razão, todavia, aos Parlamentares Federais,
pois o valor original do contrato de comunicação digital pactuado em 2015 
- na gestão da então Presidente Dilma Rousseff - era de R$
44.763.594,34 (quarenta e quatro milhões, setecentos e sessenta e três
mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos). 
73. Na Gestão do Presidente Jair Messias Bolsonaro, entretanto, o
contrato foi aditivado uma única vez e reduzido para R$ 26.186.702,69
(vinte e seis milhões, cento e oitenta e seis mil setecentos e dois reais e
sessenta e nove centavos), conforme a minuta assinada, em 4.4.2019, pelo
Secretário Especial de Comunicação Social à época Floriano Barbosa de Amorim Neto
e os representantes legais das sociedades
empresarias (http://www.secom.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-
contratos/contratos-comunicacao-digital/termo-aditivo-no-07-2019-comunicacao-
digital-2015-agencia-click).
74. Portanto, se revela cristalino que a SECOM cumpriu
integralmente os mandamentos constitucionais contidos no art. 37, §1º da
Carta da República, em especial o Princípio da Impessoalidade
Administrativa, sem desvio de finalidade. Ademais, teve uma atuação
eficaz ao respeitar o Erário e as Contas Públicas quando alocou de forma
eficiente os escassos recurso públicos, pois o referido contrato de
comunicação digital teve uma redução de valor global equivalente a 42%
do valor original.
75. Concluindo, anualmente, sob a gestão do atual Mandatário da
República, entre 2019 e 2020, foi economizado pelo Poder Executivo
Federal aproximadamente R$ 18.576.891,00 (dezoito milhões e quinhentos
e setenta e seis mil reais) nesse único contrato de comunicação digital.

 

E. DO REGULAR EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO PELO CONGRESSO
NACIONAL E PELO CONTROLE INTERNO DA CONTRALADORIA-GERAL DA
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UNIÃO:
76. O controle externo da administração pública federal é exercido pelo
Congresso Nacional, com auxílio da Corte Federal de Contas, nos termos do art. 71
da Carta da República.
77. Dessa forma, em 3 de março de 2020, O Deputado Federal Ivan
Valente encaminhou o Requerimento de Informação nº 169/2020 à Secretaria de
Governo da Presidência da República,  a fim de solicitar "informações  sobre o
monitoramento de redes sociais realizados pelo Governo".
78. Em 12 de março de 2020, de forma análoga, o Deputado Federal Elias
Vaz apresentou pedido de informação à SEGOV, requerendo "todos os relatórios de
monitoramento online diários, semanais, mensais e de finais de semana, produzidos
no âmbito do Contrato O3/2015, firmado com a empresa Isobar - Agência Click Mídia
Interativa S/A." 
79. Em 23 de março de 2020, o Deputado Federal Marcelo Calero
encaminhou o requerimento de informação nº 281 à Secretaria de Governo,
indagando "sobre a não divulgação de relatórios de mídias sociais contratadas pelo
Governo Federal".
80. Impende destacar que a SECOM - à época subordinada
administrativamente a Secretaria de Governo - respondeu de forma plena
e robusta todas as informações solicitadas pelos Parlamentares Federais,
porquanto a competência em ratione materiae para realizar e orientar
as ações de comunicação digital da Presidência da República eram do
Departamento de Conteúdo e de Gestão de Canais, nos termos da
redação original do art. 33 do Decreto 9.980/2019:

Art. 33.  Ao Departamento de Conteúdo e Gestão de Canais compete:
I - implementar políticas e diretrizes de comunicação digital para o Poder
Executivo federal;
II - supervisionar as ações de comunicação digital no âmbito do SICOM;
III - orientar e supervisionar o uso das marcas, das assinaturas e dos elementos
visuais do Governo federal nos canais próprios de comunicação digital mantidos
pela Secretaria Especial de Comunicação Social ou de seu interesse no âmbito do
SICOM;
IV - gerenciar os canais próprios de comunicação digital mantidos pela Secretaria
Especial de Comunicação Social ou de seu interesse no âmbito do SICOM;
V - definir as diretrizes editoriais e orientar a produção de conteúdo para os
canais próprios de comunicação digital mantidos pela Secretaria Especial ou de
seu interesse no âmbito do SICOM;
VI - estabelecer formas de interação com o cidadão por meio dos canais próprios
de comunicação digital mantidos pela Secretaria Especial de Comunicação Social
ou de seu interesse no âmbito do SICOM;
VII - articular com os órgãos e entidades da administração pública federal a
gestão e a manutenção de conteúdos disponibilizados nos canais digitais da
administração pública federal direta;
VIII - articular, promover e realizar parcerias e acordos de cooperação técnica
com órgãos e entidades públicos e privados para aprimoramento dos canais
próprios de comunicação digital mantidos pela Secretaria Especial de
Comunicação Social ou de seu interesse no âmbito do SICOM;
IX - coordenar o planejamento, a produção, a edição e a publicação de conteúdos
para canais próprios de comunicação digital nos portais e nas redes mantidos
pela Secretaria Especial de Comunicação Social e acompanhar a elaboração de
ações de comunicação digital de seu interesse no âmbito do SICOM;
X - promover o alinhamento das estratégias de informação nos canais próprios
de comunicação digital por meio da articulação com os órgãos da administração
pública federal;
XI - acompanhar a criação de novos endereços eletrônicos no âmbito do Poder
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XI - acompanhar a criação de novos endereços eletrônicos no âmbito do Poder
Executivo federal relacionados com as políticas e os programas do Governo
federal em parceria com o Ministério da Economia;
XII - supervisionar as condições de funcionamento dos canais próprios de
comunicação digital mantidos pela Secretaria Especial de Comunicação Social ou
de seu interesse no âmbito do SICOM;
XIII - registrar imagens, em vídeo, dos eventos e das viagens presidenciais e dos
assuntos de governo para atender à sociedade e à imprensa;
XIV - divulgar, por meio dos canais próprios de comunicação digital da
Presidência da República, ou diretamente em veículos de comunicação e de
divulgação, os registros feitos em vídeo; e
XV - manter acervo de imagens oficiais do Presidente da República, em
articulação com a Diretoria de Documentação Histórica do Gabinete Pessoal do
Presidente da República.

81. Em vista disso, conclui-se que o sistema constitucional
de checks and balances foi integralmente respeitado - com a legítima
manifestação do controle externo do Congresso Nacional, bem como
do Poder Executivo Federal respondendo a contento  todos os
requerimentos dos Parlamentares Federais na esfera política-
constitucional -   cumprindo com exatidão os preceitos contidos no art.
50, §2º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:

 Art. 50. § 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão
encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros de Estado ou a qualquer
das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de
responsabilidade a recusa, ou o não - atendimento, no prazo de trinta dias, bem
como a prestação de informações falsas.  
 

82. Quanto ao regular exercício do Controle Interno, também foram
prestados todos os elementos fáticos solicitados pela Controladoria-Geral da União,
conforme a integralidade de recurso colacionado na íntegra e intitulado "da Lei de
Acesso à Informação - Recurso Submetido à CGU".
83. Por fim, destaca-se trecho de resposta da SECOM aos Controles
Externos e Internos em que se releva que os relatórios de monitoramento detém
natureza jurídica de documento preparatório e sigiloso:

"Conforme noticiado recentemente pelo jornal O Estado de S. Paulo, o Governo
Federal não divulgou relatório de desempenho das redes sociais do Planalto,
colocando os documentos em sigilo, sob a alegação de violação da lei de direitos
autorais. Ainda de acordo com a reportagem, decisão da Controladoria Geral da
União (CGU) pela não divulgação dos relatórios contraria parecer técnico de
servidora da própria controladoria.
De acordo com a Secretaria de Comunicação, os documentos são
preparatórios para eventualmente subsidiarem peças publicitárias e
tomadas de decisões futuras, o que justificaria a imposição de sigilo.
Não foram apontadas, todavia, quais ações serão tomadas ou quais políticas
públicas seriam desenvolvidas, o que não justificaria, de forma satisfatória, o
sigilo dos documentos."
(Nota Informava nº 1/2020/SGC/SECOM. Referência: Processo SEI nº
00001.001957/2020-15).
 
 

F. DA DELIMITAÇÃO OBJETIVA DOS PEDIDOS DOS AUTORES. DA  NÃO
INTERVENÇÃO JUDICIAL NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. DA
AUTOCONTENÇÃO (JUDICIAL SELF-RESTRAINT).
84. O Ministro Luiz Fux, em 10.7.2020, tomou posse como
Presidente do Supremo Tribunal Federal.
85. No discurso inaugural, com maestria e didática ímpar, o Jurista
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recordou alguns princípios basilares de hermenêutica constitucional, entre
eles impende destacar os seguintes trechos na integralidade:

"Meu norte será a lição mais elementar que aprendi ao longo de
décadas no exercício da Magistratura: a necessária deferência aos
demais Poderes no âmbito de suas competências, combinada com a
altivez e vigilância na tutela das liberdades públicas e dos direitos fundamentais.
Afinal, o mandamento da harmonia entre os Poderes não se confunde com
contemplação e subserviência.
Assistimos, cotidianamente, o Poder Judiciário ser instado a decidir
questões para as quais não dispõe de capacidade institucional. Mais
ainda, a cláusula pétrea de que nenhuma lesão ou ameaça deva escapar à
apreciação judicial, erigiu uma zona de conforto para os agentes políticos.
Em consequência, alguns grupos de poder que não desejam arcar com
as consequências de suas próprias decisões acabam por permitir a
transferência voluntária e prematura de conflitos de natureza política
para o Poder Judiciário, instando os juízes a plasmarem provimentos judiciais
sobre temas que demandam debate em outras arenas.
Essa prática tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo
Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, corroendo a
credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas por
desacordos morais que deveriam ter sido decididas no Parlamento.
Essa disfuncionalidade desconhece que o Supremo Tribunal Federal não detém o
monopólio das respostas – nem é o legítimo oráculo – para todos os dilemas
morais, políticos e econômicos de uma nação. Tanto quanto possível, os poderes
Legislativo e Executivo devem resolver interna corporis seus próprios conflitos e
arcar com as consequências políticas de suas próprias decisões. Imbuído dessa
premissa, conclamo os agentes políticos e os atores do sistema de
justiça aqui presentes para darmos um basta na judicialização vulgar e
epidêmica de temas e conflitos em que a decisão política deva reinar.
Trata-se de compromisso que se revela fundamental para a
sustentabilidade de nossa democracia, para a autoridade de nossa
Constituição, e para a harmonia entre os poderes.
Aos nossos olhos, o Judiciário deve atuar movido pela virtude passiva,
devolvendo à arena política e administrativa os temas que não lhe
competem à luz da Constituição. E, quando excepcionalmente assumir esse
protagonismo, o Judiciário poderá, em lugar de intervir verticalmente, atuar como
catalisador e indutor do processo político-democrático, emitindo incentivos de
atuação e de coordenação recíproca às instituições e aos atores políticos.
Portanto, nos próximos dois anos, será nosso objetivo preservar a
dignidade da jurisdição constitucional. É cediço que, muitas vezes,
o poder de decidir tangencia o poder de destruir. Por isso mesmo, a
intervenção judicial em temas sensíveis deve ser minimalista,
respeitando os limites de capacidade institucional dos juízes, e sempre
à luz de uma perspectiva contextualista, consequencialista, pragmática,
porquanto em determinadas matérias sensíveis, O MENOS É MAIS [...]"

86. À luz das balizas interpretativas enumeradas pelo Ministro Luiz Fux em
seu discurso de posse, verifica-se quanto ao mérito do pedido dos autores nessas
ações que a jurisprudência uníssona do Supremo Tribunal Federal e das Cortes
Superiores caminha no mesmo sentido de entender  não ser cabível, salvo em
casos teratológicos, a interferência do Poder Judiciário no mérito de ato
administrativo.
87. No caso em tela, salvo melhor juízo, não poderia o Poder
Judiciário realizar um juízo de mérito, conveniência e oportunidade sobre a
importância da contratação do serviço de comunicação digital para o Poder
Público. 
88. De forma análoga ao entendimento acima, nos autos do pedido de
medida cautelar na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 309
(julgada em 25.9.2014, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário), o Supremo Tribunal
Federal suspendeu a decisão do Tribunal Regional Federal que havia anulado portaria
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do Ministério das Comunicações que versava sobre aspectos técnicos da
transmissão dos programas de TV (recurso de audiodescrição para deficientes visuais
e intelectuais). Segundo o Egrégio Tribunal, à época, “a complexidade da causa
requer cautela por parte dos magistrados e maior consideração às
soluções encontradas pelos órgãos técnicos especialistas na área”.
89. No presente contrato administrativo, as agências de
comunicação digital detêm inteira responsabilidade pela produção do
conteúdo de seu relatório, assim como pelas métricas e ferramentais
estatísticos de consumo de mídia pela população, cobertura e  perfil de
audiência.
90. Em caso  de suposta violação de algum direito fundamental de
qualquer cidadão, as empresas prestadoras de serviço devem ser pontualmente
penalizadas, não o Poder Público que necessita da regular prestação do serviço de
comunicação por intermédio de uma agência para que possa desempenhar suas
atividades institucionais de comunicação social de forma plena e eficaz. 
91. Por fim, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal recentemente se
posicionou no sentido de  não ser cabível a interferência do Poder Judiciário em
questões estritamente políticas, uma vez que a técnica da autocontenção
(judicial self-restraint) é exatamente o oposto do chamado ativismo judicial.
92. Na autocontenção, o Poder Judiciário deixa de atuar (interferir)
em questões consideradas estritamente políticas, a exemplo da
discussão sobre alocação orçamentária e sobre as prioridades das
políticas públicas (MS 34.327/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em
8.9.2016, Plenário).

 
 

G. DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA
93. Compulsando os autos das três ações judiciais, verifica-se a ausência dos
requisitos mínimos para a concessão da tutela cautelar por parte dos
Magistrados, pois não estão presentes os elementos genéricos nem específicos para
a concessão da tutela provisória, conforme os balizamentos contidos nos art. 294 e
seguintes do Código de Processo Civil.  
94. Ao longo das peças exordiais, os Autores não conseguem
demonstrar o fumus boni iuris da suposta violação à legislação federal
nem a Constituição Federal.
95. Também não há  especificação - de forma precisa ou
exemplificativa - em que consistem esses desvios de finalidade da atuação
pública, alegando apenas de forma genérica que está havendo um
monitoramento indevido.
96. No que tange ao requisito de periculum in mora, também não assiste
razão aos Parlamentares Federais, pois o serviço é prestado há mais de cinco anos
por agência de comunicação digital, respeitando as diretrizes legais. Assim não há
nenhuma ação administrativa concreta do Poder Público que possa materializar
o periculum in mora. Logo, não há urgência que justifique a concessão da medida
cautelar.
97. Por conseguinte, diante da ausência de evidência mínima probatória dos
pedidos dos autores,  bem como a ausência periculum in mora e de fumus boni
iuris,  depreende-se que não estão preenchidos nenhum dos elementos aptos a
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viabilizar a concessão da medida cautelar, porquanto “é necessária a
verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável
grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazidas pelo
autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável
sobre os fatos, independentemente da produção de prova.” (Fredie Didier
Jr., Paula Sarno Braga, Rafael Alexandria de Oliveira, Curso de Direito Processual
Civil, 11ª Edição, 2016, Editora JusPodivm, pg. 608 e 609).
98. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “ liminares não
podem proibir propagandas do governo, pois apenas a análise de mérito
permite concluir falta de caráter informativo, educativo e de orientação
nesse tipo de comunicação.” Assim entendeu a Ministra Cármen Lúcia, ao
reformar decisão que proibia a veiculação de campanha sobre a Reforma da
Previdência, nos autos da Suspensão de Liminar nº 1.101/RS:

“[...]Quanto ao caráter informativo, educativo ou orientação social que deve
permear a publicidade dos atos, programas, serviços e campanhas estatais, não
me parece, ao menos nesta fase e segundo o exame feito, ser possível recusá-
los na espécie.
[...]
16. O dever de dar publicidade aos atos e às escolhas feitas pelo
governo não se cumpre apenas pela publicação dos atos nos meios
ordinários, mas pelo compartilhamento de informações claras e
objetivas aos cidadãos, apresentando-lhes os dados que deram
suporte às escolhas, assim como suas repercussões no plano
individual e coletivo. Somente assim, esclarecida sobre as escolhas
feitas pelo Governo e sua motivação, poderá a população organizar-se
em apoio ou em contraposição à solução engendrada. Enfatize-se que,
para que se aperfeiçoem legitimamente, as informações devem ser propagadas
de forma ampla, precisa, transparente e fiel, pois não se espera, tampouco se
tolera no Estado Democrático de Direito, possa o Governo manipular dados,
distorcer informações ou prestá-las a partir de omissões intencionais, abusando
da boa-fé do cidadão e da confiança por ele depositada nas instituições Ressalte-
se que o desvirtuamento das informações prestadas ecoa quase tão
gravemente quanto a ausência delas, pois ambas representam desatendimento
ao princípio da publicidade e descumprimento dos deveres de transparência e de
informação. Se, de um lado, a divulgação de informações contraditórias e
desencontradas é um mal, de outro, a alienação representa mal maior, por
subtrair do cidadão a capacidade de se definir, de se organizar e propor soluções
alternativas, valendo-se, para tanto, da capacidade de influir sobre os
representantes que elegeu. Seria mais deletério à democracia representativa
que fundamenta o Estado de
17. Não se pode deixar de atentar ao conteúdo das informações transmitidas
nas peças publicitárias em discussão, encaminhadas no sentido de convencer a
população sobre a necessidade da reforma previdenciária e da ausência de
alternativas para corrigir alegadas distorções que estariam produzindo o
desequilíbrio atuarial do sistema, tendo sido apresentada a escolha do Governo
por uma proposta de caminho a ser trilhado, o que parece melhor que proposta
alguma.
Não se pode perder de vista também que a publicidade institucional
alusiva à proposta de reforma da previdência tem como destinatário o
público em geral, o que impede seja exposta em termos
exclusivamente técnicos e dados complexos e de difícil compreensão,
sob pena de não alcançar o objetivo de informar e esclarecer os
aspectos mais sensíveis da proposta.
O palco dos debates sobre a validade e acerto dessa escolha é o Congresso
Nacional, no qual o povo é representado e onde a sociedade organizada
exercerá sua influência a favor ou contra a proposta, travando os debates
necessárias e legítimas sobre tema de tamanha relevância social.
18. Assim, a suspensão da campanha publicitária institucional levada a efeito
pelo Governo Federal sobre a reforma da previdência, especialmente quando os
debates do parlamento já foram há muito iniciados, importa risco de grave lesão
à ordem pública administrativa, por subtrair da Administração Pública os meios
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necessários para divulgação da proposta de reforma, sua motivação e
repercussões. A suspensão da campanha causa mal maior que sua continuidade,
nada obstando que venha a sofrer, no futuro, restrição pontual em peça
publicitária na qual venha a ser detectada propagação de informação inverídica
sobre a tema.
Realço que a complexidade da matéria sobre os sistemas
previdenciários (Regime Geral de Previdência Social e Regime Público
de Previdência Social) pode levar à difusão de assertivas que pareçam
controvertidas e informações aparentemente divergentes, não se
admitindo apenas sejam elas falsas, porque então corromperiam a
finalidade informativa que a Constituição impõe.”
 

 

 
IV - DA CONCLUSÃO

99. Em face do exposto, diante dos pedidos contidos na Arguição
de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 765-DF, no Mandado de
Segurança nº 37.557-DF, na Ação Popular nº 1065992-07.2020.4.01.3400
e na Ação Popular nº 1055515-31.2020.4.01.3300, a Secretaria de
Governo pleiteia:

I - o acolhimento das preliminares de contestação, a fim de
extinguir os feitos, nos termos do art. 485, IV e VI do Código de
Processo Civil, em razão da ilegitimidade passiva ad causam dos
Agentes Públicos Federais, da ausência de interesse processual para a
propositura das demandas pelos Parlamentares Federais  e do Partido
Político, assim como a flagrante inépcia das petições iniciais;
II - quanto ao mérito, a total improcedência dos pedidos, pelos
fundamentos  acima expostos;
III - a condenação dos autores ao ônus da sucumbência, das
custas e das despesas processuais, além dos honorários advocatícios;
IV - a produção de todos os meios de prova admitidos em direito. 

100. Por fim, a Secretaria de Governo reafirma o compromisso junto
ao Poder Judiciário Federal de sempre desempenhar as suas atividades em
conformidade com o ordenamento jurídico e com os mandamentos
constitucionais.
 
 
 

PAULO BERNARDO SANTOS ANDRADE
Assessor Especial da Secretaria de Governo da Presidência da República 

Procurador Federal - AGU
Documento assinado eletronicamente por Paulo Bernardo Santos Andrade,
Assessoria Especial da Secretaria de Governo da Presidência da
República, em 21/01/2021, às 22:15, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código
verificador 2347377 e o código CRC 6796BDA8 no site: 
https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Referência: Processo nº 00133.000063/2021-93 SEI nº 2347377
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