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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 liminar, ajuizada pelo Partido Socialismo e
Liberdade – PSOL contra ato do Presidente da Comissão Nacional do
Sistema Eletrônico de Informações da Polícia Federal – SEI-PF, órgão do
Ministério da Justiça, que, por ofício, estabeleceu regras de uso e inserção de
dados no SEI-PF aos servidores da Polícia Federal, estabelecendo que todas
as informações e documentos no sistema serão restritos ou sigilosos, não

 havendo mais acesso público ao SEI-PF .

2. O arguente asseverou que “a justificativa do ato seria a
compartimentação de informações sensíveis e a possibilidade de
lançamentos equivocados por servidores. A generalidade e inespecificidade
da motivação indicam que o ato administrativo não preenche os requisitos
de validade e desvia de sua finalidade. É absolutamente desproporcional
uma justificativa tão lacônica e genérica para uma restrição de direito
fundamental tão abrangente e danosa ao processo perante o maior órgão

 investigativo do país”.

Sustentou que “regulam o SEI o Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015, correlatamente a Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011, a Lei nº
12.682, de 9 de julho de 2012, e, especificamente no Ministério da Justiça e
Segurança Pública, a Portaria nº 331, de 10 de abril de 2019. Em todos os
diplomas normativos a regras é a transparência e o acesso e a restrição e o

 sigilo são exceções que devem estar justificadas”.

Noticiou que “a PF utiliza o sistema SEI como a ferramenta de gestão de
seus processos eletrônicos, tramitando processos administrativos de toda
ordem (funcionais, contratos, licitações, por exemplo) e os relativos a
investigações de infrações civis e penais, imigração, passaporte, adoção,
armas e inúmeros outros. No sistema há o acesso ao processo, o
acompanhamento dele, o peticionamento, a assinatura de documentos, o
protocolo e diversas outras atividades, tanto pelos servidores como pelo

 público externo”.
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Defendeu que, “no caso vertente, os preceitos fundamentais a que se
pretende evitar ou reparar a lesão dizem respeito diretamente à moralidade,
à legalidade, à transparência, ao direito de acesso às informações públicas,
ao controle social, a impessoalidade e a cidadania”. 

Afirmou haver “reiterada tentativa de interferência e condução do
Governo federal na atuação de investigações policiais que implicam
membros do governo, o próprio presidente da República e seus familiares,
deste modo tentando esconder da população fatos graves e que a toda a
coletividade importam. Tais práticas são incompatíveis à legislação e a
Constituição Federal, além de poder configurar a prática de crimes e atos de
improbidade”. 

Argumentou que “a prática escusa de negar acesso e publicidade a atos
administrativos fere princípios como o da transparência, da publicidade, da
legalidade e da moralidade, esculpidos como valores de todo o povo
brasileiro no art. 5º e 37 da CF. A prática retira a possibilidade de efetiva
fiscalização e controles externo e social, elementos constitucionais
obrigatórios”. 

Observou “ inexist(ir) qualquer outra medida processual objetiva apta a
sanar a lesividade aos preceitos fundamentais, tendo-se em vista, por um
lado, a magnitude dos preceitos constitucionais violados e, por outro, a
extrema urgência de uma decisão que, de maneira ampla e definitiva, sane a
violação aos preceitos fundamentais e determine atuação concertada dos

 Poderes Públicos, consoante a seguir apresentaremos”.

Afirmou que “o direito de acesso à informação e o direito de
transparência e publicidade possuem status constitucional e estão previstos
de modo expresso e direto (mas não só) nos artigos 5º, inc. XXXIII e art. 37,
caput e §3º, inc. II e art. 216, §2º”. 

Enfatizou a ausência das exceções à publicidade previstas nos incs. I a
VIII do art. 23 da Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), pois “o
ofício, de modo a amplo e geral e inespecificamente, colocou todo o

 processo perante a Polícia Federal – salvo as breves exceções - sem acesso”.
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Observou que “a norma que disciplina a transparência impõe à
administração a observância da divulgação oficial dos atos administrativos,
ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. Tais hipóteses
são aquelas descritas na Lei de Acesso a Informações e não comportam
qualquer tipo de interpretação que permita sua ampliação ou, como no

 caso, a inversão da lógica da transparência e da publicidade.

A imposição da prática de restrição ou a imposição de sigilo como regra
de acesso às informações públicas do SEI viola gravemente a Constituição e
a legislação com o objetivo de omitir da sociedade, situações inadmissíveis

 no Estado Democrático de Direito” .

Defendeu a nulidade do ato questionado por sua “completa
 incompatibilidade com preceitos constitucionais”.

Estes os requerimentos e o pedido:

“a) conceda a medida cautelar, nos termos do §1º do art. 5º da Lei
 9.882, inaudita altera pars e ad referedum do Plenário, ordenando-se a

imediata suspensão do Ofício n.º 10/2021 CNS/CGAD/DLOG/PF, do
Presidente da Comissão Nacional do Sistema Eletrônico de
Informações da Polícia Federal – SEI-PF, órgão do Ministério da
Justiça e Segurança Pública, restabelecendo para todo o Sistema SEI os
critérios constitucionais e legais de acesso e transparência como regra
norteadora de todo o processo no âmbito da Polícia Federal, desde a
criação de processo, dos lançamentos de informações, do
acompanhamento e trâmite, do peticionamento e do julgamento,

 dentre outros.
b) sejam o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da

República intimados para se manifestarem, nos termos do disposto no
art. 103, §§ 1º e 3º, da CF/88, e se for o caso, ainda os responsáveis pela
prática dos atos questionados, para apresentarem informações, no

 prazo de dez dias;
c) procedência do pedido, no mérito, confirmado a medida

cautelar solicitada e reconhecendo, assim, a inconstitucionalidade do
ato do poder público, o Ofício n.º 10/2021 CNS/CGAD/DLOG/PF, do
Presidente da Comissão Nacional do Sistema Eletrônico de
Informações da Polícia Federal – SEIPF, órgão do Ministério da Justiça
e Segurança Pública, pela violação direta a preceitos fundamentais
previstos pela ordem constitucional e com a fixação/reafirmação da
tese de que os atos do poder público devem ser precipuamente
transparentes e com amplo acesso e geral possibilidade de controle e
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fiscalização, salvo proporcional justificativa que restrinja ou impeça a
 publicidade.

d) a produção de toda modalidade de prova em direito admitido,
nos moldes do art. 6º, §1º da Lei 9.882/99, tais como a requisição de
informações adicionais, a designação de perito ou comissão de peritos
para que emita parecer sobre a questão, ou ainda, fixação de data para
declarações, em audiência pública, de pessoas com experiência e

 autoridade na matéria”.

3. Adotei o rito previsto no art. 10 da Lei n. 9.868/1999 (e-doc. 9).

4. Foram prestadas as informações pelo Ministro da Justiça, nas quais
sustentou a improcedência do pedido alegando:

a) “ao contrário do alegado na ação, o sistema SEI não é uma fonte ou
um meio de divulgação de informações à população e sim um sistema de
gestão de processos/tarefas, utilizado internamente pelas pastas do Poder
Executivo”; 

b) “o responsável pelo processo ou manifestação tem toda liberdade
para alterar o nível de sigilo do processo, ou seja, é claro que a alegação dos
autores de que "todas as informações e documentos do sistema serão
restritos ou sigilosos" não se sustenta. Menos ainda se depreende que não
há mais acesso publico ao SEI, reiterando que, como foi bem explicitado
pelo Juízo ao partido, o sistema não constitui instrumento propenso a
divulgar informações. A restrição em foco em nada se confunde com a

 disposição do art. 24 da Lei 12.527/11”;

 c) “a Policia Federal relatou que o referido sigilo - quando mantido pelo
servidor - se limita às hipóteses de confecção das manifestações em
documentos preparatórios até o advento da decisão final, de modo que ‘a
partir da publicação do ato final, deve ser assegurado o acesso à

 informação’”;

d) “ao solicitar a alteração da classificação dos processos no âmbito do
Sistema Eletrônico de Informações da Polícia Federal - SEI/PF, verifica-se
que a pretensão da alta administração da Polícia Federal consubstancia-se
apenas e tão somente na segurança e sigilo das informações de processos
que orientam a tomada de decisão da gestão do órgão” (docs. 14-19)  .
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 5. Em 3.9.2021, a Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não
cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental por
inexistência de ofensa direta à Constituição da República e inobservância ao
princípio da subsidiariedade.

Quanto à medida cautelar, sustentou o indeferimento com os seguintes
argumentos:

a) “o ato impugnado encontra amparo no artigo 5°, incisos X e LX, da
Carta Republicana, que estabelece a inviolabilidade da honra e da imagem
das pessoas e a possibilidade de a lei restringir a publicidade por motivo
relacionado à defesa da intimidade ou de interesse social. Conforme
informações apresentadas pela autoridade requerida, o ato possui ainda
fundamento na Lei n. 12.527/2011 e no Decreto n° 7.724/2012, que

 regulamentou a Lei de Acesso à Informação” ;

 b) a publicidade das informações de atos de governo pode ser
restringida, como se observa do inc. XXXIII do art. 5º, do inc. II do § 3º do
art. 37 e do § 2º do art. 216 da Constituição da República;

c) “ o princípio da publicidade deve ser sopesado com outros preceitos
constitucionais, tais como o direito à intimidade, à privacidade, a honra e o
interesse social, conforme previsto no artigo 5°, incisos X e LX, da

 Constituição Federal”;

d) “a Lei n. 12.527/2011 trata das “restrições de acesso” às informações
“consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado” e às
“informações pessoais”, não tendo, desse modo, o Presidente da Comissão
Nacional do Sistema Eletrônico de Informações da Polícia Federal trazido
qualquer inovação. (...) a restrição de acesso prevista no ato questionado
encontra guarida na Constituição e na legislação infraconstitucional, que
veicula restrições ao acesso à informação de forma a prestigiar a
privacidade e a intimidade inerente às informações pessoais, bem como o
interesse social. a restrição de acesso prevista no ato questionado encontra
guarida na Constituição e na legislação infraconstitucional, que veicula
restrições ao acesso à informação de forma a prestigiar a privacidade e a

 intimidade inerente às informações pessoais, bem como o interesse social”;



6

e) “a restrição de acesso aos processos administrativos prevista no ato
impugnado é temporária – prevalecendo “enquanto perdurar a condição de
documento preparatório de tais expedientes ou das informações neles
contidas” – e fundamenta-se não apenas no princípio constitucional da
intimidade, da honra privada e da inocência, como também visa preservar o

 serviço prestado pela Polícia Federal”;

f) “o Poder Judiciário chancelou a legitimidade do ato ora questionado,
ao extinguir o processo sem resolução do mérito, no âmbito da Ação
Popular n° 1053624-29.2021.4.01.3400, em trâmite na 8° Vara Federal da

 Seção Judiciária do Distrito Federal”;

 g) “ausência de ‘ periculum in mora ’” (doc. 21)  .

 6. Em 5.10.2021, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não
conhecimento da arguição e no mérito pela improcedência. É a ementa do
parecer:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL. OFÍCIO 10/2021/CNS/CGAD/DLOG/PF DO
PRESIDENTE DA COMISSÃO NACIONAL DO SISTEMA
ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES DA POLÍCIA FEDERAL – SEI –
PF. NÍVEL DE ACESSO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM
TRAMITAÇÃO NAQUELE ÓRGÃO. PADRÃO DE CADASTRO EM
NÍVEL RESTRITO. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. NÃO
OBSERVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO EM VIAS PROCESSUAIS
DISTINTAS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE

 REFLEXA. NÃO CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO.
1. ADPF é, por via de regra, meio inidôneo para fiscalização da

constitucionalidade de atos do Poder Público cuja análise dependa de
 prévio exame de legislação infraconstitucional. Precedentes.

2. Havendo meios processuais idôneos para sanar a alegada
situação de lesividade a preceitos fundamentais, não há de ser

 conhecida a ADPF, por inobservância do requisito da subsidiariedade.
3. Modificações que restringem o acesso do público interno de

órgãos e entidades da Administração Pública a dados sensíveis no
Sistema Eletrônico de Informação sem afetar o acesso ao público
externo a informações de caráter público não se caracteriza como ato

 do poder público potencialmente lesivo a preceito fundamental.
— Parecer pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela

 improcedência” (doc. 25).
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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
inc. I do art. 87 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).


