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 R  E  L  A  T  Ó  R  I  O

 A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - (Relatora):

 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com
requerimento de medida cautelar, ajuizada em 25.7.2020, por Rede
Sustentabilidade contra “ato do Ministério da Justiça e Segurança Pública
de promover investigação sigilosa sobre um grupo de 579 servidores
federais e estaduais de segurança identificados como integrantes do

 ‘movimento antifascismo’ e professores universitários”.

2. O arguente afirma que, na forma de notícias veiculadas amplamente
para o povo brasileiro, o Ministério da Justiça estaria adotando ação sigilosa
contra opositores do governo, aduzindo estar se promovendo 
“aparelhamento estatal em prol de perseguições políticas e ideológicas a
partir de uma bússola cujo norte é o governante de plantão: quem dele

 discorda merece ser secretamente investigado e ter  sua imagem exposta em
 dossiês ‘da vergonha’ perante suas instituições laborais” .

Sustenta haver “evidente violação a diversos preceitos fundamentais
previstos no artigo 5º da Constituição, dos quais destacamos: liberdade de
expressão (IV); direito à intimidade, à vida privada e à honra (X); liberdade

 de reunião (XVI); e liberdade de associação (XVII)”.

Insurge-se contra “a produção e a disseminação de dossiês sobre um
grupo de 579 servidores federais e estaduais de segurança identificados
como integrantes do ‘movimento antifascismo’ e dos professores
universitários citados, sob a desculpa de atividade de inteligência, mas que
se caracteriza como verdadeira investigação, censória e politicamente
persecutória, atípica diretamente pelo Ministério da Justiça”. 

Argumenta comprovar-se desvio de finalidade na prática estatal pela 
“confusão feita entre ‘interesse nacional’ e ‘interesse do Presidente da
República’”, e que a “estratégia de arrefecimento do discurso contrário é,
aparentemente, a tônica das investigações secretas promovidas pelo
Ministério da Justiça, sem que haja qualquer risco considerável à segurança
pública e à integridade nacional para justificar a abertura de procedimentos

 investigativos ou o uso da controversa Lei de Segurança Nacional”.
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Assevera que “encaixa-se perfeitamente à hipótese concreta o conceito
 de efeito inibitório da liberdade de expressão ( chilling effect ), por meio do

qual se busca impedir que os profissionais de imprensa e do meio artístico
exerçam seu direito de criticar o governo. Por meio da persecução penal
intentada pelo Ministro da Justiça, mesmo cientes de que a iniciativa não
prosperará no Poder Judiciário, busca-se intimidar seus críticos e os calar
com todo o poderio estatal. Caso o ato ora impugnado persista, as pessoas
listadas na tal tabela poderão ser acometidos por espécie de autocensura,
receosas de serem perseguidos pelo mero exercício da profissão (liberdade

 de cátedra) ou pelo mero exercício do pensamento íntimo” .

Pontua que, “para além de ser um direito fundamental autônomo, a
liberdade de expressão é essencial para a tutela de ao menos dois
fundamentos básicos da República (art. 1º, da Constituição): o próprio
princípio democrático e a dignidade da pessoa humana. Afinal, sem
liberdade para se manifestar, é impensável que se cogite de uma
democracia livre, informada e autodeterminada, que promove e respeita os

 atributos mais essenciais do desenvolvimento da personalidade” .

Assinala, ainda, o arguente que “a finalidade intimidatória da
investigação secreta revela-se claramente ao observarmos que, ao que
consta, os dossiês já foram disponibilizados a outros tantos órgãos públicos
- não se sabe com que tratamento de dados, embora provavelmente inapto
para resguardar minimamente a privacidade dos ‘listados’ -, inclusive já
havendo inúmeras reprimendas ou sanções veladas àqueles que figuravam
na tal lista”. 

Anota “fica(r) cristalina a violação ao preceito fundamental da liberdade
de expressão e diversos outros já citados pelo Ministério da Justiça e
Segurança Pública, notadamente pelos departamentos de inteligência do
Ministério, que, sob o pretexto de supostamente protegerem a segurança
nacional, colocam em risco fatal a liberdade mais íntima de cada cidadão: a
de simplesmente pensar e manifestar suas ideias. E aqui não se fala de
qualquer ideia antirrepublicana ou antidemocrática - em que, aí sim, os
contornos da liberdade de expressão poderiam ser discutidos com mais

 cautela -, mas de ideais profundamente e profusamente democráticos”.
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Salienta que, “no caso apresentado, é justamente o que ocorre, vez que
virtualmente pretende a autoridade máxima do Ministério da Justiça e
Segurança Pública ameaçar e amordaçar os funcionários públicos
(professores e policiais), tolhendo a sua liberdade de expressão e quiçá a sua
liberdade física, ao invés de utilizar o efetivo da polícia de forma a respeitar
o interesse público e os direitos fundamentais”. 

Observa que “não há que se confundir o presente caso com as
investigações em curso no STF que atentam contra a Democracia. Aqui,
diferente do caso investigado, não há ataque contra instituições, mas sim, a
mera manifestação e organização contra a política do atual ocupante da
cadeira de Presidente da República. Não se busca o fim de um dos pilares
da Democracia - a instituição ‘Poder Executivo’ -, mas apenas se combate a

 conduta autoritária de seu representante” .

 3. O arguente requer, em sede cautelar,

“i. a imediata suspensão da produção e disseminação de
conhecimentos e informações de inteligência estatal produzidos sobre
integrantes do ‘movimento antifascismo’ e professores universitários
citados, por seu evidente desvio de finalidade; 

ii. a imediata remessa dos conteúdos já produzidos ao STF para
 análise, com a manutenção provisória do sigilo;

A. identificada a ausência de fundamento ao sigilo (artigo 23 da
Lei nº 12.527, de 2011 - LAI), que este seja levantado, desde que não
haja prejuízo à vida privada das pessoas ‘listadas’ pelo Ministério da
Justiça e Segurança Pública (artigo 25 da LAI); 

iii. que o Ministério da Justiça e Segurança Pública informe o
conteúdo produzido em 2019 e 2020 no âmbito do subsistema de
inteligência de segurança pública, contendo, no mínimo, o objeto dos
conhecimentos e informações, motivo da produção e seus

 destinatários;
iv. que o Ministério da Justiça e Segurança Pública se abstenha de

produzir e disseminar conhecimentos e informações visando a mero
 constrangimento ilegal de cidadãos;

v. a imediata abertura de inquérito pela Polícia Federal para
apurar eventual prática de crime por parte do Ministro da Justiça e
Segurança Pública e de seus subordinados”. 

No mérito, pede “a declaração da inconstitucionalidade por
incompatibilidade com os preceitos fundamentais citados e, em especial,
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pelo desvio de finalidade, da produção de conhecimentos e informações
produzidos sobre integrantes do ‘movimento antifascismo’ e professores
universitários citados, com a fixação da seguinte tese: ‘A produção e
disseminação de conhecimentos e informações de inteligência estatal
visando a mero constrangimento ilegal de cidadãos constitui nítido desvio
de finalidade incompatível com o ordenamento constitucional’”. 

4. Em 4.8.2020, adotei o rito previsto no art. 10 da Lei n. 9.868/1999 e
determinei fossem requisitadas informações, no prazo de quarenta e oito
horas, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública.

5. Em 6.8.2020, foram prestadas as informações pelo Ministro da Justiça
e Segurança Pública, nas quais se pleiteia o não conhecimento da presente
arguição e, se superada a preliminar, a improcedência do pedido,
argumentando que:

a) a arguição teria sido ajuizada “com esteio única e exclusivamente em
uma única matéria jornalística, à míngua de qualquer elemento probatório
sobre o supostos relatório de inteligência ou indicativo de sua ilicitude”; 

b) não se teria se observado o princípio da subsidiariedade, porque “o
microssistema processual de tutela dos direitos transindividuais já é
guarnecido de instrumentos hábeis a propiciar de maneira eficaz, imediata
e satisfatória a defesa dos preceitos constitucionais sobre os quais se ergue a

 pretensão deduzida”;

c) o Sistema Brasileiro de Inteligência, instituído pela Lei n. 9.883/1999,
objetiva “guarnecer a alta administração de informações envolvendo
questões de interesse nacional, sempre calcado na manutenção da soberania
nacional, na proteção do Estado Democrático de Direito e no respeito à
dignidade da pessoa humana, promovendo atividades de inteligência que
compreendem a obtenção e o tratamento de conhecimento sobre elementos
que, imediata ou potencialmente, possam impactar o processo decisório e
ação governamental, bem como a defesa e a segurança da sociedade e do

 Estado”;

d) “é manifesto que a atividade de inteligência também ostenta essencial
natureza acauteladora e preventiva, habilitando os órgãos que encerram
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competência para a execução de medidas esse jaez a produzirem relatórios
a partir da simples possibilidade de que determinada situação é apta a
impactar na tomada de decisões sobre temas de interesse nacional, não
representando qualquer juízo de valor sobre os fatos noticiados

 propriamente ditos”;

e) “os contornos legais do SISBIN não deixam dúvidas de que a
atividade de inteligência é plenamente legítima e não significa pré-
julgamento ou emissão de carga de valor positivo ou negativo sobre
determinado contexto, de sorte que seu inerente caráter reservado justifica-
se por conta da necessidade de preservação dos atores sociais e estatais
tratados nas informações, que, cumpre repisar, não se confundem com

 investigações policiais ou quaisquer medidas correlatas”;

 f) “a Lei n. 13.675/18 não somente atribuiu ao vetusto Ministério
Extraordinário da Segurança Pública – hoje integrado a este MJSP – a
competência para ‘coordenar as atividades de inteligência da segurança
pública e defesa social integradas ao Sisbin’ (art. 13, inciso V), como
também prescreveu que a integração e a coordenação dos órgãos do
Sistema Único de Segurança Pública dar-se-ia também pelo
‘compartilhamento de informações, inclusive com o Sistema Brasileiro de

 Inteligência (Sisbin)’ (art. 10, inciso IV)”;

g) pelo inc. II do art. 31 do Decreto n. 9.662/2019, cabe à Diretoria de
Inteligência da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça
e Segurança Pública a função de agência central do Subsistema de
Inteligência de Segurança Pública  ;

h) “os produtos da inteligência não são a neutralização ou repressão de
atos criminosos em si, mas o fornecimento de conhecimento e informações
às autoridades dos órgãos de segurança pública, não se revestindo de

 qualquer caráter persecutório ou inquisitorial”;

i) o Sistema Brasileiro de Inteligência e, consequentemente, o
Subsistema de Inteligência em Segurança Pública submetem-se ao controle
externo do Congresso Nacional nos termos do art. 6º da Lei n. 9.883/1999;
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j) “no que tange à suposta irregularidade apontada pelo partido político
autor da ADPF n. 722/DF, faz-se mister destacar que, em atendimento ao
dever estampado no art. 143 da Lei n. 8.112/90 e considerando as razões
apresentadas em despacho subscrito pelo Sr. Ministro de Estado, a Sra.
Corregedora-Geral desta Pasta designou um Delegado de Polícia Federal,
uma Procuradora da Fazenda Nacional e um Auditor Federal de Finanças e
Controle para constituírem comissão de sindicância investigativa visando a
apuração de eventuais responsabilidades administrativas, consoante se
extrai da Portaria COGER n. 158, de 03 de agosto de 2020, publicada no

 boletim de serviço da mesma data”;

k) o Ministro da Justiça e Segurança Pública “espontaneamente dispôs-
se a comparecer à Comissão Mista de Controle de Atividades de
Inteligência – CCAI do Congresso Nacional para prestar eventuais
esclarecimentos aos eminentes Srs. Parlamentares, órgão legalmente
vocacionado a executar o controle externo da atividade de inteligência, com
a prerrogativa inclusive de convocar autoridades, como se vê da Resolução

 n. 02, de 2013-CN”;

l) “o socorro ao Poder Judiciário – a exemplo do ajuizamento da ADPF –
somente poderia ser admitido como última ratio, caso frustrados os
rigorosos crivos já previstos em lei, hipótese que não se harmoniza com o

 cenário retratado”;

m) “não há relação de causa e efeito entre a atividade de inteligência
regularmente desempenhada – cujos frutos são essencialmente os RELINTs
(relatórios de inteligência) – e a suposta transgressão a preceitos
fundamentais da Carta Magna, haja vista que das informações elaboradas
no âmbito do SISP não decorrem consequências sobre a esfera jurídica de
terceiros, a exemplo de sanção ou investigação de qualquer espécie,
prestando-se única e exclusivamente a subsidiar as autoridades da área de
segurança pública na tomada de decisões sobre assuntos de seu campo de

 competência, sem qualquer grau de vinculação”;

n) os relatórios de inteligência “são dotados de sigilo, com acesso
restrito e não são passíveis de consubstanciar ou embasar investigações
criminais, inquéritos policiais, sindicâncias administrativas ou quaisquer
outras medidas que se encontram na alçada da Administração Pública –
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aqui entendida na acepção ampla – em desfavor de quem quer que seja, o
que fulmina de plano as ilações quanto a silenciamento e censura de
agentes públicos que pretensamente teriam sido mencionados em

 determinado relatório”;

 o) “os pedidos deduzidos pelo partido político requerente denotam o
mais completo desconhecimento sobre o sistema de inteligência, pois o
eventual atendimento do pleito – que se admite para fins meramente
argumentativos – (i) acarretaria embaraços, insegurança jurídica ou mesmo
a paralisia da atividade de inteligência, (ii) exporia interna e externamente
assuntos delicados de Estado e soberania, (iii) quebrantaria o sigilo que
necessariamente recobre os relatórios do SISBIN e do SISP e (iv) tolheria o
pleno exercício das competências deste Ministério da Justiça e Segurança
Pública, num gesto da irresponsabilidade cujos efeitos são imprevisíveis e
incalculáveis à República Federativa do Brasil e aos poderes que integram a

 União e os entes subnacionais”;

6. Em 12.8.2020, apresentei o feito para a exame da medida cautelar pelo
Plenário, tendo a Presidência deste Supremo Tribunal Federal incluído a
arguição de descumprimento de preceito fundamental na pauta de
julgamentos de 19.8.2020.

7. No dia 17.8.2020, pelo Ofício n. 752/2020/GM, o Ministro da Justiça e
Segurança Pública apresentou documento a este Supremo Tribunal,
apontando ser o assunto “esclarecimentos” (protocolo STF n. 0064868/2020)
de caráter restrito.

Deferi, em 18.8.2020, o requerimento de autuação em apartado e sob
sigilo do mencionado expediente e determinei que o Ministro da Justiça e
Segurança Pública fosse intimado para fornecer cópia integral de todo o
material que me veio pelo protocolo STF n. 0064868/2020 a cada qual dos
Ministros destes Supremo Tribunal, assegurado o sigilo.

 8. Em julgamento concluído no dia 20.8.2020, o Plenário deste Supremo
Tribunal Federal conheceu da presente arguição de descumprimento de
preceito fundamental e deferiu a medida cautelar para suspender todo e
qualquer ato do Ministério da Justiça e Segurança Pública de produção ou
compartilhamento de informações sobre a vida pessoal, as escolhas pessoais
e políticas, as práticas cívicas de cidadãos, servidores públicos federais,
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estaduais e municipais identificados como integrantes de movimento
político antifascista, professores universitários e quaisquer outros que,
atuando nos limites da legalidade, exerçam seus direitos de livremente

 expressar-se, reunir-se e associar-se . Eis a ementa do acórdão:

“MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO FUNDAMENTAL. ATIVIDADE DE
INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA. PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE DOSSIÊ COM
INFORMAÇÕES DE SERVIDORES FEDERAIS E ESTADUAIS
INTEGRANTES DE MOVIMENTO ANTIFASCISMO E DE
PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS. DESVIO DE FINALIDADE.
LIBERDADES DE EXPRESSÃO, REUNIÃO E ASSOCIAÇÃO.
MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA”. 

8. Admiti o ingresso no feito, na qualidade de  amici curiae, de
Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado –
Conacate e Conectas Direitos Humanos.

9. Em 3.5.2021, determinei o encaminhamento dos autos à Advocacia-
Geral da União e à Procuradoria-Geral da República, sucessivamente, para
pronunciamento quanto ao mérito da arguição de descumprimento de
preceito fundamental.

10. A Advocacia-Geral da União manifestou-se pela improcedência do
pedido:

“Atividades de inteligência a cargo do Ministério da Justiça e
Segurança Pública. Suposta promoção de investigação sobre grupo de
servidores federais e estaduais identificados como integrantes de
movimento antifascismo. Alegação de ofensa aos princípios
fundamentais da liberdade de expressão, do direito à intimidade, da
vida privada, da honra, da liberdade de reunião e de associação.
Improcedência. Dentro do Sistema Brasileiro de Inteligência, cumpre
ao MJSP a coordenação das atividades de inteligência da segurança
pública (artigo 13, inciso VII, da Lei nº 13.675/2018, que institui o
SUSP), atribuições desempenhadas por meio da Secretaria de
Operações Integradas e de sua Diretoria de Inteligência (SEOPI;
artigos 29 a 31 do Decreto nº 9.662/2019). A atividade de inteligência
desenvolvida nesse contexto institucional tem o objetivo de qualificar
o processo de tomada de decisões aplicado a políticas de segurança,
mediante a obtenção proativa e sistemática de dados que permitam a
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antecipação de ações estatais estratégicas, voltadas a neutralizar
situações de risco ou de ameaça aos interesses da sociedade e do
próprio Estado. O conhecimento de inteligência compreende a
identificação de ameaças potenciais à segurança pública, mediante
formação de relatórios que não possuem natureza investigatória,
probatória ou persecutória. Relatórios limitados a subsidiar a
organização e coordenação de estratégias de segurança, não
produzindo quaisquer efeitos individuais sobre a esfera de liberdade
de terceiros. Inocorrência de desvio de finalidade. Manifestação no
sentido da improcedência do pedido”. 

11. O Procurador-Geral da República pronunciou-se pela improcedência
do pedido em parecer com a seguinte ementa:

“CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO FUNDAMENTAL. ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA.
RELATÓRIOS. ASSESSORAMENTO. CENÁRIOS DE RISCO.
SEGURANÇA DA SOCIEDADE E DO ESTADO. DIREITOS
FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INTIMIDADE.
PRIVACIDADE. RESERVA DE JURISDIÇÃO. INFORMAÇÕES DE
FONTES ABERTAS. DESVIO DE FINALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1.
Não têm nenhum propósito persecutório (criminal, disciplinar ou de
qualquer outra natureza) as informações registradas em relatórios de
inteligência, mas apenas o de antever riscos à segurança da sociedade
e do Estado, a fim de que as autoridades públicas possam,
tempestivamente, adotar as providências que entenderem cabíveis. 2.
São pressupostos da atividade de inteligência, além da necessária
obediência à Constituição Federal e às leis, constituir-se em atividade
de Estado e de assessoramento oportuno. 

3. Desde que se valha de fontes abertas de informação, cujo acesso
não esteja sob reserva de jurisdição, é constitucionalmente legítima e
até mesmo necessária a atividade de inteligência, sendo que a menção
a fatos e pessoas não implica violação de direitos fundamentais, tais
como os da liberdade de expressão, da intimidade e da vida privada.

 — Parecer pela improcedência dos pedidos”.

É o relatório, cuja cópia deverá ser encaminhada a cada um dos
Ministros deste Supremo Tribunal Federal (art. 9º da Lei n. 9.868/1999 c/c
art. 87, inc. I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).


