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V O T O

O Senhor Ministro Ricardo Lewandowski (Relator): Preliminarmente,
rejeito a alegação de ilegitimidade recursal da Advocacia do Senado
Federal,  ex vi art. 230 da Resolução 13/2018,  verbis :

“Art. 230. À Advocacia do Senado Federal, órgão de
assessoramento superior do Senado Federal, compete prestar
consultoria e assessoramento jurídicos à Mesa, à Comissão Diretora, à
Procuradoria Parlamentar, à Corregedoria Parlamentar à Secretaria-
Geral da Mesa; à Diretoria-Geral e demais órgãos da estrutura
administrativa da Casa opinar sobre minutas de atos e contratos
administrativos a serem firmados pelo Senado Federal ou suas
unidades aprovar minutas-padrão; propor à Comissão Diretora a
criação, alteração ou revogação de enunciados normativos; atuar em
juízo na defesa das prerrogativas do Senado Federal e do Congresso
Nacional, neste caso mediante autorização específica, asseguradas as
garantias profissionais conferidas aos advogados públicos pela Lei nº
8.906, de 4 de julho de 1994, e legislação correlata aplicável ao serviço
público federal; elaborar as peças processuais e informações a serem
encaminhadas à Advocacia-Geral da União, ou nos casos previstos em
lei, diretamente ao Judiciário com os elementos técnicos de fato e de
direito necessários à defesa judicial e extrajudicial dos interesses da
União e do Senado Federal.

§ 1º A prestação de consultoria e assessoramento a que se refere o
caput abrange, quando solicitada, o esclarecimento de questões
jurídicas específicas à Procuradoria Parlamentar, à Corregedoria
Parlamentar, às Comissões Permanentes e Temporárias, inclusive
Comissões Parlamentares de Inquérito, ao Conselho de Ética, ou a
qualquer outro órgão colegiado da atividade legislativa; na elaboração
de estudos técnicos sobre matérias jurídicas de interesse institucional
da Casa; na prestação de informação e na representação direta dos
órgãos do Senado perante autoridades judiciárias e administrativas,
no âmbito de sua competência.”

Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece
acolhida.

Por oportuno, transcrevo trechos da decisão ora combatida:
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“A presente Reclamação foi distribuída ao meu Gabinete pela
Secretaria Judiciária desta Corte, com fundamento no art. 70,  caput ,
do RISTF, porquanto também sou relator do MS 37.963/DF, em que
proferi a decisão tida como descumprida. Por essa razão, reconheço a
minha prevenção para o julgamento deste feito.

Registro, ainda, que se mostra dispensável a vista à Procuradoria-
Geral da República, a teor do art. 52, parágrafo único, do Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual passo
diretamente ao exame do mérito da controvérsia.

Revisitando a decisão objeto da presente Reclamação, constato
que indeferi o pleito liminar requerido pela ora reclamante nos autos
do supracitado MS 37.963/DF. Contudo, estabeleci, por cautela,
detalhadamente, a forma como deveria ser tratado o material obtido
por meio das quebras de sigilo, de maneira a preservar-lhe a
confidencialidade. Confira-se:

[...]
É antiga - e continua firme - a jurisprudência do STF no sentido de

que a reserva de jurisdição, apesar de incidente sobre as hipóteses de
busca domiciliar (art. 5º, XI, da CF), de interceptação telefônica (art. 5º,
XII, da CF) e de decretação da prisão, salvo a determinada em
flagrante delito (art. 5º, LXI, da CF), não se estende às quebras de
sigilo, por se tratar de medida abrigada pela Constituição, em seu art.

 58, § 3º .
[...]
Não se pode ignorar, todavia, que o material arrecadado poderá

compreender informações e imagens que dizem respeito à vida 
privada da impetrante e de terceiras pessoas, razão pela qual advirto
que os dados e informações concernentes a estas deverão permanecer
sob rigoroso sigilo, sendo peremptoriamente vedada a sua utilização
ou divulgação. 

No mais, mesmo quanto às informações que digam respeito à
investigação – não sendo, pois, de cunho privado -, estas deverão ser
acessadas apenas por Senadores da República, integrantes da
Comissão Parlamentar de Inquérito, e pela própria impetrante e seus
advogados, só podendo vir a público, se for o caso, por ocasião do

 encerramento dos trabalhos, no bojo do relatório final , aprovado na
forma regimental.

[...]
Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de liminar,

com as ressalvas acima declinadas quanto ao trato dos documentos
confidenciais, bem como à proteção de elementos de natureza
eminentemente privada, estranhos ao objeto da investigação,
concernentes à impetrante ou a terceiras pessoas, os quais deverão
permanecer coberto por rigoroso sigilo, sob as penas da lei’ (grifos no
original).
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Pois bem. Em que pesem os argumentos desfiados na inicial,
verifico que os documentos que vieram a público não ostentam caráter
privado, porquanto se referem à atuação da reclamante em suposta
inobservância de seus deveres éticos e profissionais, seja no exercício
da Medicina, seja no desempenho das funções de Secretária de Gestão
do Trabalho e da Educação em Saúde do Ministério da Saúde, fatos,
de resto, coincidentes com aqueles em apuração na Comissão
Parlamentar de Inquérito.

Não obstante, mesmo no concernente ao material diretamente
relacionado à investigação, não caracterizado como de cunho pessoal,
determinei que este apenas poderia ser acessado por Senadores da
República integrantes da CPI, além da própria impetrante e de seus
advogados. Determinei, ainda, que só poderia vir a público, se fosse o
caso, por ocasião do encerramento dos trabalhos, no bojo do relatório
final, aprovado na forma regimental.

Segundo informou o Presidente da CPI da Pandemia, esses
cuidados têm sido implementados com a

‘[u]tilização de sistema eletrônico que apõe marcas d´água nos
documentos confidenciais; necessidade de assinatura de termo de
sigilo por todos os Senadores e assessores que pretendem manusear as
informações sigilosas; e convocação de reunião pública, por iniciativa
da Presidência da CPI, para esclarecer aos servidores e Senadores
quanto à necessidade de cautela no tratamento das informações
obtidas a partir da quebra de sigilos constitucionais, momento em que
foram alertados quanto às possíveis consequências da divulgação não
autorizada de informações protegidas.’ (doc. eletrônico 18, fl.6)

Ressalvou, porém, que,
‘Não obstante todo o esforço, cautela e diligência demonstrados

pelo Presidente do órgão, Senador Omar Aziz, há que se ter em mente
que as Comissões Parlamentares de Inquérito constituem órgãos
pluripessoais, compostos por representantes de diversas bancadas

 parlamentares. Por esse simples motivo, os documentos obtidos a
partir de diligências investigativas permanecem à disposição de todos
os Senadores da República que, por indicação dos partidos políticos,
integram formalmente a Comissão Parlamentar de Inquérito.

8. Essa característica agrega dificuldades adicionais no que toca ao
controle da confidencialidade dos documentos obtidos pela Comissão
Parlamentar de Inquérito, pois, como destacado, os elementos de
prova não permanecem sob guarda de uma única autoridade pública.
São diversos os membros do Poder Legislativo que, por lei, detêm
prerrogativa de manusear dados, documentos, imagens e áudios
extraídos a partir de medidas cautelares probatórias, a exemplo de
apreensões, requisições e quebra de sigilos bancário, fiscal, telemático

 e telefônico’ (doc. eletrônico 18, fl.7, grifei).
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Rememoro, a propósito da temática examinada nestes autos, que,
no julgamento das ADIs 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, relator Ministro
Dias Toffoli, debateu-se a possibilidade de transferência de dados
sigilosos em poder de instituições financeiras ao Fisco, na forma do
Decreto 4.545/2002 e da Lei Complementar 105/2001, ocasião na qual
foram também discutidas as garantias dos contribuintes naqueles
procedimentos.

Compatibilizando as várias esferas de direitos, esta Suprema
Corte reconheceu, naquela oportunidade, que o Fisco tinha a
prerrogativa, sob amparo constitucional, de acessar informações
relativas ao patrimônio, rendimentos e atividades econômicas dos
contribuintes. Mas, em contrapartida, incumbia-lhe o dever de
implementar sistemas eletrônicos de segurança, certificados e com
registro, de maneira a possibilitar a identificação daqueles que têm
acesso aos dados sigilosos, inclusive para o efeito de apuração de
responsabilidades e correção de desvios.

Relembro, ainda, o decidido no julgamento do RE 1.055.941/SP -
Tema 990 da Sistemática da Repercussão Geral – igualmente de
relatoria do Ministro Dias Toffoli. Examinou-se, naquela assentada, a
constitucionalidade do compartilhamento dos relatórios de
inteligência financeira da UIF/COAF e da íntegra dos procedimentos
fiscalizatórios da Receita Federal com os órgãos de persecução penal,
para fins criminais, independentemente de prévia autorização judicial.
Ao se referir ao Grupo de Ação Financeira Internacional- GAFI, o
relator sublinhou o seguinte:

‘Também o GAFI demonstra preocupação a respeito da segurança
e da confidencialidade das informações compartilhadas, conforme se
observa, mais uma vez, nas notas interpretativas à Recomendação 29:

‘D. SEGURANÇA E CONFIDENCIALIDADE DAS
INFORMAÇÕES 7. As informações recebidas, processadas, mantidas
ou disseminadas pela UIF deveriam ser protegidas e trocadas de
forma segura, e usadas apenas de acordo com os procedimentos,
políticas e leis e regulamentações aplicáveis acordados. Dessa forma,
uma UIF deverá possuir regras vigentes que governem a segurança e
confidencialidade de tais informações, inclusive procedimentos de
manuseio, armazenamento, disseminação e proteção de tais

 informações, assim como o acesso a elas . A UIF deverá se assegurar
de que seus funcionários possuam os níveis de autorização
necessários, além da compreensão de suas responsabilidades ao

 lidarem com informações sensíveis e confidenciais e disseminá-las . A
UIF deverá se assegurar de que o acesso a suas instalações e
informações, inclusive aos sistemas de tecnologia da informação, seja 

 limitado ’’ (grifei).
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Prosseguindo, ao discorrer sobre a obrigação de segurança no
trato das informações sigilosas, a fim de se coibir e apurar eventuais
vazamentos  , o Ministro Dias Toffoli sublinhou:

‘É digno de nota o papel fundamental da Unidade de Inteligência
Financeira na proteção da economia brasileira, visto que recebe,
examina e identifica ocorrências suspeitas de atividade ilícita,
disseminando-as às autoridades competentes para a instauração dos
procedimentos cabíveis, consoante preconizado no art. 15 da Lei nº
9.613/98.  Vide:

‘Art. 15. O COAF comunicará às autoridades competentes para a
instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela
existência de crimes previstos nesta Lei, de fundados indícios de sua
prática, ou de qualquer outro ilícito.’

Trata-se, portanto, de um dever legal, e não de uma faculdade.
Conforme descrito pela UIF,

‘ [o] RIF é disseminado exclusivamente por meio eletrônico na
plataforma do Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI-C). O SEI-C
converte as informações do RIF, que para o analista se apresenta de
forma particionada no SISCOAF, em um documento PDF com
elementos de segurança disponível exclusivamente para a autoridade
destinatária. Isto é, como um elemento adicional de segurança, o
SISCOAF não permite que o analista visualize o relatório produzido
no mesmo formato em que a autoridade destinatária recebe, o que

 elimina a possibilidade de vazamento do documento a partir da UIF ’’
(grifei).

[...]
Diante do exposto, dou provimento parcial à presente Reclamação

para determinar ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito
sobre a Pandemia da Covid-19, Senador Omar Aziz, que adote, no
prazo de 5 (cinco) dias, providências que garantam a
confidencialidade do material arrecadado mediante quebras de sigilo
autorizadas pelo colegiado, comunicando-as a esta Suprema Corte.

Determino, ainda, o encaminhamento de cópia dos autos desta
Reclamação à Corregedoria do Senado Federal, para que, caso assim o
entenda, instaure procedimento investigativo, com base no parágrafo
único do art. 144 do Regimento Interno da Casa, com vistas a apurar a
responsabilidade pelo vazamento de documentos concernentes à
reclamante.” (doc. eletrônico 24, grifos no original).

Feitos estes registros, observo que os argumentos lançados no
regimental não são capazes de afastar os fundamentos da decisão
combatida, que, por tal razão, deve ser mantida.
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A meu ver, a reclamação é manifestamente cabível, pois ajuizada por
aquela parte que integrou a relação processual paradigma, bem como foi
diretamente beneficiada por ela, reconhecendo-se, pois, o ajuste, com
exatidão e pertinência, entre a providência que se busca e o paradigma
apontado pela reclamante.

Na matéria de fundo, rememoro que os cuidados discriminados na
decisão paradigma – quanto ao trato dos dados da reclamante- estão em
consonância com a proteção constitucional conferida à intimidade e
privacidade das pessoas, bem como à inviolabilidade de suas
comunicações. Tais valores, como, aliás, outros direitos fundamentais,
todavia, não são absolutos, podendo ser relativizados, com as devidas
cautelas, em determinadas circunstâncias, legalmente gizadas, por meio de
decisão judicial ou parlamentar, no caso das CPIs, sempre fundamentada.

Bem por isso, o comando que proferi no MS 37.963/DF – decisão
paradigma - , embora tenha placitado a decisão da quebra de sigilo por
parte da CPI da Pandemia, estabeleceu, taxativamente, repito, que, mesmo
“ quanto às informações que digam respeito à investigação – não sendo,
pois, de cunho privado -, estas deverão ser acessadas apenas por Senadores
da República, integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, e pela
própria impetrante e seus advogados, só podendo vir a público, se for o
caso, por ocasião do encerramento dos trabalhos, no bojo do relatório final,

 aprovado na forma regimental”.

Causou espécie, na forma do comando impugnado, que a diligente
Presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito alegasse a existência de
“ dificuldades adicionais no que toca ao controle da confidencialidade dos
documentos obtidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito, pois, como
destacado, os elementos de prova não permanecem sob guarda de uma

 única autoridade pública ”, admitindo, quando menos, a incapacidade
desse órgão do Senado da República de custodiar adequadamente o
material sigiloso arrecadado.

Como firmado na decisão agravada, o mínimo que se esperava de um
colegiado de tal importância institucional, coadjuvado por técnicos de
informática reconhecidamente competentes, é que tivesse instalado um
sistema eletrônico de segurança, certificado e com registro de acesso - nos
moldes da metodologia adotada pelos órgãos de controle financeiro acima
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descrita - para a apuração e correção de eventuais desvios no tocante à
guarda dos dados confidenciais sob sua custódia.

Por todas essas razões foi que determinei a adoção de providências que
garantissem a confidencialidade do material arrecadado mediante quebras
de sigilo autorizadas pelos Senadores, bem como o encaminhamento de
cópia dos autos desta reclamação à Corregedoria do Senado Federal, para
que, caso assim entendesse, instaurasse procedimento investigativo, com
base no parágrafo único do art. 144 do Regimento Interno da Casa, com
vistas a apurar a responsabilidade pelo vazamento de documentos
concernentes à reclamante.

Neste panorama, verifica-se que o  decisum ora atacado não merece
reforma, visto que a agravante não aduz argumentos capazes de afastar as
razões nele expendidas, devendo, assim, ser mantido por seus próprios
fundamentos.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.


