
 

 

 

 

Mensagem nº 306 

 

 

 

 

 

Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, 

 

 

 

 

Para instruir o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 961-DF, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência as informações, em 

anexo, elaboradas pela Advocacia-Geral da União. 

 

 

 

Brasília, 15 de junho de 2022. 



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO 

CONSULTORIA DA UNIÃO
INFORMAÇÕES n. 00060/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU

 
NUP: 00692.001010/2022-35
INTERESSADOS: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB NACIONAL E OUTROS
ASSUNTOS: ADPF 961
 
 

EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL, COM
PEDIDO DE LIMINAR CONTRA SUPOSTO "DECRETO" DE SIGILO. PRELIMINARES
DE PERDA DO OBJETO, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. PREJUDICADA  A  ANÁLISE DO MÉRITO DA DEMANDA FACE À
INTRANSPONIBILIDADE DAS PRELIMINARES ARGUIDAS. EXTINÇÃO DA AÇÃO
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
 

I - RELATÓRIO
 
1. Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), com pedido de medida
cautelar, ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro, que tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade do sigilo
que vem sendo implantado à publicação das entradas e saídas de visitantes aos imóveis oficiais da Presidência da
República, de maneira a revelar verdadeira burla ao mandamento constitucional da publicidade dos atos da
Administração Pública.

 
2. Segundo a parte arguente, “a Presidência da República decretou sigilo de 100 anos sobre os encontros
que teriam ocorrido entre o Sr. Presidente da República e pastores supostamente tidos como lobistas, segundo noticia a
grande mídia” razão pela qual considera que “a Presidência da República tem reiteradamente mobilizado a Lei
Federal que trata do tema do sigilo presidencial para burlar o mandamento constitucional de publicidade, de maneira
indistinta, nos termos da Constituição Federal de 1988”.

 
3. Aduz a inicial que a implantação do sigilo de que trata a ação “não encontra esteio junto à
normatividade jurídico-constitucional e deve ser analisada pelo controle concentrado do STF, uma vez que contém
inconstitucionalidades materiais e viola o conteúdo material dos direitos e garantias fundamentais, notadamente: (i) o
princípio democrático (Art. 3º), (ii) o direito de acesso à informação (Art. 5º, XXXIII), (iii) o princípio da publicidade
dos atos administrativos, ambos dispostos expressamente na CRFB/1988, bem como os princípios implícitos da
proporcionalidade, da vedação ao retrocesso, e a vedação à proteção deficiente; além de violar frontalmente a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”.

 
4. Requer a parte autora, tanto em sede liminar quanto no mérito, i) a cassação de toda e qualquer
imposição de sigilo que não esteja em conformidade com o texto constitucional; ii) a determinação à Presidência da
República de que se abstenha de mobilizar a norma excepcional de sigilo para proteção estratégica eleitoreira, de
campanha ou que não evidencie qualquer interesse público quando da proteção e sigilo às visitas recebidas nas
instalações dos edifícios pertencentes à Presidência da República; iii) seja imediatamente dada publicidade ao
requerimento de informações solicitada pelo Jornal O Globo e negada pela E. Presidência da República.

 
5. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores do provimento cautelar.

 



6. Os autos foram distribuídos ao Ministro André Mendonça, o qual adotou o rito do art. 12 da Lei
9.868/99.
 
II - PRELIMINARMENTE
 

- PERDA DO OBJETO E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
 

7. A parte autora, na exordial, no item V, que trata "DOS PEDIDOS DEFINITIVOS", assim fez constar: 
 

"No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente demanda para: (i) cassação de toda
e qualquer imposição de sigilo que não esteja em conformidade com o texto constitucional e,
ainda, no sentido de determinar à Presidência da República que (ii) se abstenha de mobilizar a
norma excepcional de sigilo para proteção estratégica eleitoreira, de campanha ou que não
evidencie qualquer interesse público quando da proteção e sigilo às visitas recebidas nas
instalações dos edifícios pertencentes à Presidência da República; (iii) solicitando, ainda, que
seja imediatamente dada publicidade ao requerimento de informações solicitada pelo
JORNAL O GLOBO e negada pela E. Presidência da República."
 

8. Percebe-se, pois, que o núcleo da pretensão autoral reside precisamente na cassação de qualquer sigilo
quanto às visitas recebidas nas instalações da Presidência da República, bem como sejam concedidas as solicitações
formuladas pelo jornal "O GLOBO".

 
9. Pois bem, como se retomará adiante de forma mais aprofundada, a questão da divulgação de dados
encontrou  limites na interpretação da legislação pátria sobre o tema e essa foi a razão objetiva da primeira negativa de
prestação de informações, mas, em sede de preliminar, importa registrar que os dados solicitados, inclusive pelo jornal
"O GLOBO",  já foram amplamente divulgados por meio da Nota à Imprensa, de 14 de abril de 2022, de lavra do
Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

 
10. Note-se que a satisfação da pretensão autoral não se deu em momento posterior ao ajuizamento da
presente ADPF, mas concomitantemente, pois que Nota à Imprensa, em anexo,  foi divulgada em 14 de abril do
corrente ano, mesma data da propositura da ação, conforme consulta ao sítio eletrônico do STF[1]

 
11. Destarte, tendo em vista que o controle de acesso às instalações da Presidência da República existente
no banco de dados do GSI que dizem respeito a  Arilton Moura Correia e Gilmar Silva dos Santos já foram
publicizados, não remanesce qualquer interesse processual no prosseguimento da demanda. Nesse ponto, assim
posicionou-se a Nota SAJ nº 152/2022/CGIP/SAJ/SG/PR, a saber:

 
"8.  A partir de tais informações, estamos autorizados a sustentar a falta de interesse processual,
pois, o interesse processual ou interesse de agir refere-se sempre à utilidade que o provimento
jurisdicional pode trazer. Se o objeto da ação se voltava à busca das informações protegidas
pelo sigilo e este materialmente não mais existe, há indubitavelmente carência de ação por
ausência de interesse de agir.
9.  Afinal, para a comprovação do interesse processual, primeiramente, é preciso demonstrar
cabalmente que sem o exercício da jurisdição, por meio do processo, a pretensão não pode ser
satisfeita. Daí é que surge a necessidade concreta da tutela jurisdicional e o interesse em obtê-la
(interesse X necessidade), o que, no caso em tela, reitera-se, é insustentável, porque há que se
reconhecer que não há pretensão resistida.
10.  O resultado material pretendido  foi satisfeito independentemente da atuação do Estado-
Juiz, sendo mais preciso, ocorreu antes mesmo do ajuizamento da presente ação e,
portanto, não há pretensão resistida e, por lógico, não há lide."
 

12. Destarte, ante à ausência de pretensão resistida e do consequente interesse processual, prejudicado o
processamento da demanda, a qual reclama extinção prematura, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso
VI,  do Código de Processo Civil, a saber:



 
“Art. 485.  O juiz não resolverá o mérito quando:
(…)
VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;” 

 
 
- INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
 

13. Nesse particular, há três nuances distintas e que se correlacionam. Uma, diz respeito à inexistência de
subsidiariedade a legitimar o manejo da ADPF; a segunda refere-se à infraconstitucionalidade da matéria, e, a terceira,
relaciona-se à inviabilidade de um provimento futuro sem que tenha havido concretização de ato.

 
14. Sob o ângulo da subsidiariedade, há que se trazer à memória o disposto no art; 4º, §1º, da Lei nº
9.882/99, o qual dispõe que não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver
qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade.

 
15. Ora, como é consabido, o legislador previu como pressuposto de admissibilidade na ADPF, a
inexistência de outro meio igualmente eficaz para sanar a lesividade.

 
16. Note-se que a irresignação da agremiação política volta-se contra um ato administrativo que
hipoteticamente teria "decretado" sigilo  sobre os encontros  que teriam ocorrido entre o Sr. Presidente da República
JAIR MESSIAS BOLSONARO e pastores supostamente tidos como lobistas. No entanto, observando-se a Nota de
Esclarecimento emitida pelo GSI em 13/04/2022, em anexo, percebe-se, de pronto, que não houve qualquer
"decretação", mas sim uma medida corriqueira, usual, baseada na interpretação do GSI acerca dos dispositivos da Lei
13.709/2018 (Lei Geral da Proteção de Dados Pessoais - LGPD) e da Lei nº 12.527/2011.  

 
17. A exegese inicialmente adotada foi, conforme consta na própria Nota à Imprensa de 14/04/2022,
alterada em razão de manifestação da Controladoria-Geral da União.

 
18. Nesse sentido, o debate pertence à esfera infraconstitucional, pois que a celeuma tem por parâmetro
normativo dispositivos da Lei nº 13.709/2018 e da Lei 12.527/2011, que tratam, respectivamente, da proteção de dados
pessoais e do regulamento ao acesso à informação, previsto no inciso XXXIII do art. 5º , no inciso II do § 3º do art. 37
e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.

 
19. Por fim, quanto ao pedido "ii" veiculado na inicial, no sentido de que seja julgada procedente a ADPF
para que seja determinado ao Presidente da República que  se abstenha de mobilizar a norma excepcional de sigilo
para proteção estratégica eleitoreira, de campanha ou que não evidencie qualquer interesse público quando da
proteção e sigilo às visitas recebidas nas instalações dos edifícios pertencentes à Presidência da República, cumpre
esclarecer que a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental não se presta a impugnar conjecturas,
prognósticos,  mas sim atos concretos do Poder Público que gerem ou tenham potencial de gerar lesão a preceito
fundamental.

 
20. Em face de todo o exposto, tanto o mérito da causa como o pedido de concessão de medida liminar
encontram-se prejudicados, pois que, sob qualquer ângulo de observação, a pretensão autoral  não transpõe
as explicitadas preliminares. 

 
 

III - CONCLUSÃO
 
21. Diante do exposto, pugna-se pelo reconhecimento das preliminares e consequente extinção da ação sem
resolução do mérito.

 



22. São essas as considerações tidas por pertinentes e as quais proponho sejam apresentadas ao Colendo
Supremo Tribunal Federal a título de informações na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 961.

 
Brasília, 09 de junho de 2022.
 
 

MÁRCIA DE HOLLEBEN JUNQUEIRA
ADVOGADA DA UNIÃO

 
 
 

ANEXOS:
- Nota SAJ nº 152/2022/CGIP/SAJ/SG/PR.
- Nota de Esclarecimento, de 13/04/2022.
- Nota à Imprensa, de 14/04/2022.
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em https://supersapiens.agu.gov.br mediante
o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00692001010202235 e da chave de acesso c67bba89

Notas

1. ^ https://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?
seqobjetoincidente=6385987. Acesso em 09/06/2022.

Documento assinado eletronicamente por MARCIA DE HOLLEBEN JUNQUEIRA, com
certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A
conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 891737378 e chave de
acesso c67bba89 no endereço eletrônico https://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais:
Signatário (a): MARCIA DE HOLLEBEN JUNQUEIRA, com certificado A1 institucional
(*.agu.gov.br). Data e Hora: 10-06-2022 11:22. Número de Série:
77218269410488336199396275606. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO 

CONSULTORIA DA UNIÃO
DESPACHO n. 00299/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU

 
NUP: 00692.001010/2022-35
INTERESSADOS: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB NACIONAL E OUTROS
ASSUNTO: ADPF 961

 
1. Estou de acordo com as INFORMAÇÕES n. 00060/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU, da lavra da
Dra. Márcia de Holleben Junqueira.

 
2. Submeto-as à consideração do Senhor Consultor-Geral da União. 

 
Brasília, 13 de junho de 2022.

(assinado eletronicamente)
Alyne Gonzaga de Souza

Advogada da União
Consultora da União

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em https://supersapiens.agu.gov.br mediante
o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00692001010202235 e da chave de acesso c67bba89

 

Documento assinado eletronicamente por ALYNE GONZAGA DE SOUZA, com certificado A1
institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da
autenticidade do documento está disponível com o código 909573462 e chave de acesso c67bba89
no endereço eletrônico https://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): ALYNE
GONZAGA DE SOUZA, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 13-06-2022
10:22. Número de Série: 77218269410488336199396275606. Emissor: Autoridade Certificadora do
SERPRO SSLv1.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO 

GABINETE 
SAS, QUADRA 03, LOTE 5/6, 12 ANDAR - AGU SEDE IFONE (61) 2026-8557 BRASÍLIA/DF 70.070-030

 
DESPACHO n. 00331/2022/GAB/CGU/AGU

 
NUP: 00692.001010/2022-35
INTERESSADOS: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB NACIONAL E OUTROS
ASSUNTO: ADPF 961

 
 

1. Aprovo, nos termos do D ESPACHO n. 00299/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU, as INFORMAÇÕES
n. 00060/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU, da lavra da Dra. Márcia de Holleben Junqueira.

 
2.  Submeto-as à apreciação do Excelentíssimo Senhor Advogado-Geral da União.

 
Brasília, 13 de junho de 2022.
 
 

(assinado eletronicamente)
ARTHUR CERQUEIRA VALÉRIO

Advogado da União
Consultor-Geral da União

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em https://supersapiens.agu.gov.br mediante
o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00692001010202235 e da chave de acesso c67bba89

 

Documento assinado eletronicamente por ARTHUR CERQUEIRA VALÉRIO, com certificado A1
institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da
autenticidade do documento está disponível com o código 910642519 e chave de acesso c67bba89
no endereço eletrônico https://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): ARTHUR
CERQUEIRA VALÉRIO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 13-06-2022
12:39. Número de Série: 77218269410488336199396275606. Emissor: Autoridade Certificadora do
SERPRO SSLv1.



 
 

 

 
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

 

 

PROCESSO Nº 00692.001010/2022-35 (REF. 0117882-25.2022.1.00.0000) 
ORIGEM: STF - Ofício nº 7262/2022, de 1° de junho de 2022. 
RELATOR: MIN. ANDRÉ MENDONÇA 
ASSUNTO: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 961 
 

 

Despacho do Advogado-Geral da União Substituto nº 247 

 
 
 

Adoto, nos termos do Despacho do Consultor-Geral da União, para os fins 
e efeitos do art. 4º, inciso V, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, 
as INFORMAÇÕES nº 00060/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU, elaboradas pela 
Advogada da União Dra. Márcia de Holleben Junqueira. 

 
 

Brasília,  15  de junho de 2022. 

 
 
 
 

ADLER ANAXIMANDRO DE CRUZ E ALVES 
Advogado-Geral da União Substituto 
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