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 VOTO-VOGAL

 

 O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES:    Mayra Isabel Correia
Pinheiro interpôs agravo interno contra pronunciamento mediante o qual
indeferido pedido de liminar voltado à suspensão dos efeitos de decisão
que resultou na quebra de seus sigilos telefônico e telemático no âmbito da
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia.

Alega, em síntese, a impertinência da premissa adotada no ato
impugnado, de que “a morte de 480 mil pessoas no País, em decorrência da
COVID, já bastaria para lastrear a determinação de quebra/transferência do
sigilo de dados”. Frisa que não foram apresentados “fatos hígidos e
concretos envolvendo a Autora”.

Evoca entendimento do Supremo no sentido de que as decisões devem
ser adequadamente fundamentadas, o que sustenta não ter ocorrido quanto
à proferida pela CPI da Pandemia em relação à quebra dos seus sigilos.

Aponta desrespeito, pela Comissão Parlamentar de Inquérito, ao
disposto na Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014. Aduz que o
pronunciamento agravado consentiu “com a violação dos princípios,
garantias, direitos e deveres para uso da internet no Brasil”, tais como a
existência de fatos específicos e de indícios da ocorrência do ilícito (arts. 15,
§ 1º, e 22, parágrafo único, I).

Conclui ressaltando que, embora a motivação central para a CPI
determinar a quebra dos sigilos tenha sido “ a violação do Código de Ética

 elaborado pelo Conselho Federal de Medicina ”, o próprio Conselho “ 
 elaborou a Consulta nº 8/2020 – Parecer nº 4/2020, invalidando esse ponto

nuclear da Fundamentação da Comissão”. Argumenta que tal manifestação
invalidaria a fundamentação invocada para o afastamento do sigilo,
sobretudo porque, conforme destaca, a Lei n. 3.268, de 30 de setembro de
1957, atribui competência ao Conselho Federal de Medicina para “tomar
conhecimento de quaisquer dúvidas suscitadas pelos Conselhos Regionais e
DIRIMI-LAS”. Articula com suposta ausência de poderes da CPI para
revogar manifestação do CFM expedida no exercício de suas atribuições.
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Foram prestadas as informações e oferecidas contrarrazões ao agravo
interno.

 É o relatório. Passo ao voto.

A respeito das Comissões Parlamentares de Inquérito, a Constituição
Federal dispõe em seu art. 58, § 3º:

Art. 58. [...]
[...]
§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes

 de investigação próprios das autoridades judiciais , além de outros
previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou
separadamente, mediante requerimento de um terço de seus
membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo,
sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério
Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos
infratores.

(Grifei)

 

Nada obstante conste do dispositivo que a Comissão terá poderes
próprios das autoridades judiciais, a Carta Magna não os discrimina.

A legislação também não tratou do tema.

Coube, assim, à doutrina e a este Tribunal, ante os questionamentos e
debates decorrentes da omissão, delinear o sentido da expressão inserida no
preceito.

A óptica desta Corte firmou-se, então, no sentido de a frase “poderes de
investigação próprios das autoridades judiciais” ser compreendida
restritivamente, com exclusão daqueles atos que são atribuições específicas
de magistrados e tribunais. Desse modo, deferiu-se às CPIs poderes
instrutórios, que lhes permitem atuação ativa na produção de provas com
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vistas ao atingimento dos objetivos pretendidos, ainda que as conclusões
sejam políticas em vez de jurídicas (MS 23.452, Plenário, Relator o ministro
Celso de Mello,  DJ de 12 de maio de 2000).

O Regimento Interno do Senado Federal, por seu turno, repete a
previsão transcrita ao dispor, no art. 148, que “a comissão parlamentar de
inquérito terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais,
facultada a realização de diligências que julgar necessárias”.

Em outras palavras, as comissões parlamentares de inquérito têm
poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, entre os quais a
competência para acessar dados sigilosos (CF, art. 58, § 3º, e Lei n. 1.579
/1952, art. 2º).

Cumpre, porém, ressaltar que tal permissão não é ilimitada, na medida
em que há direitos tão importantes quanto esse conferido às CPIs
igualmente protegidos pela Constituição Federal. É o caso das liberdades e
garantias previstas nos incisos X e XII do art. 5º, que conferem proteção
especial à intimidade e à vida privada dos indivíduos, assegurando-lhes
inclusive a inviolabilidade e o sigilo de correspondências e comunicações
telegráficas, de dados e telefônicas:

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]
X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação;

[...]
XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações

telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último
caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer
para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;

A proteção constitucional transcrita veio a ser reforçada pelo art. 7º da
Lei n. 12.965/2014, que estabeleceu princípios, garantias e deveres para o
uso da internet no Brasil, com o seguinte teor:
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Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e
ao usuário são assegurados os seguintes direitos:

I – inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

II – inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela
internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei;

III – inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas
armazenadas, salvo por ordem judicial;

Outra norma que inaugurou significativas mudanças na segurança de
dados foi a Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais (LGPD) –, na qual também foram encerrados princípios,
garantias e deveres acerca da proteção de dados pessoais, tais como a
privacidade e a inviolabilidade da intimidade, entre outros. É o que se lê do
seu art. 2º:

Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como
fundamentos:

I – o respeito à privacidade;
II – a autodeterminação informativa;
III – a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e

de opinião;
IV – a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem;
V – o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação;
VI – a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do

consumidor; e
VII – os direitos humanos, o livre desenvolvimento da

personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas
naturais.

Desse modo,  em que pese ser possível a quebra dos sigilos telefônico e
telemático por determinação de comissão parlamentar de inquérito (MS
23.556, Plenário, Relator o ministro Octavio Gallotti,  DJ de 7 de dezembro
de 2000), a jurisprudência do Supremo tem sido pela viabilidade do 

 controle judicial dessas deliberações, notadamente a fim de avaliar-se a
existência de fundamentação adequada para a medida excepcional.



Pl
en

ár
io

 V
irt

ua
l -

 m
in

ut
a d

e v
ot

o 
- 0

7/
10

/2
02

1

5

Nessa linha, ao apreciar o MS 24.817, Relator o ministro Celso de Mello, 
 DJe de 5 de novembro de 2009, o Colegiado prolatou acórdão que ficou

assim resumido:

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – PODERES DE
INVESTIGAÇÃO (CF, ART. 58, § 3º) – LIMITAÇÕES
CONSTITUCIONAIS – LEGITIMIDADE DO CONTROLE
JURISDICIONAL – POSSIBILIDADE DE A CPI ORDENAR, POR
AUTORIDADE PRÓPRIA, A QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO,
FISCAL E TELEFÔNICO – NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO

 DO ATO DELIBERATIVO – QUEBRA DE SIGILO
ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA – VALIDADE –
MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. A QUEBRA DO
SIGILO CONSTITUI PODER INERENTE À COMPETÊNCIA
INVESTIGATÓRIA DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE
INQUÉRITO. – A quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico de
qualquer pessoa sujeita a investigação legislativa pode ser
legitimamente decretada pela Comissão Parlamentar de Inquérito,
desde que esse órgão estatal o faça mediante deliberação
adequadamente fundamentada e na qual indique a necessidade
objetiva da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes. – O
sigilo bancário, o sigilo fiscal e o sigilo telefônico (sigilo este que incide
sobre os dados/registros telefônicos e que não se identifica com a
inviolabilidade das comunicações telefônicas) – ainda que
representem projeções específicas do direito à intimidade, fundado no
art. 5º, X, da Carta Política – não se revelam oponíveis, em nosso
sistema jurídico, às Comissões Parlamentares de Inquérito, eis que o
ato que lhes decreta a quebra traduz natural derivação dos poderes de
investigação que foram conferidos, pela própria Constituição da
República, aos órgãos de investigação parlamentar. As Comissões
Parlamentares de Inquérito, no entanto, para decretar, legitimamente,
por autoridade própria, a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal e
/ou do sigilo telefônico, relativamente a pessoas por elas investigadas,
devem demonstrar, a partir de meros indícios, a existência concreta de
causa provável que legitime a medida excepcional (ruptura da esfera
de intimidade de quem se acha sob investigação), justificando a
necessidade de sua efetivação no procedimento de ampla investigação
dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito
parlamentar, sem prejuízo de ulterior controle jurisdicional dos atos

 em referência (CF, art. 5º, XXXV). As deliberações de qualquer
Comissão Parlamentar de Inquérito, à semelhança do que também
ocorre com as decisões judiciais, quando destituídas de motivação,
mostram-se írritas e despojadas de eficácia jurídica, pois nenhuma
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medida restritiva de direitos pode ser adotada pelo Poder Público,
sem que o ato que a decreta seja adequadamente fundamentado pela
autoridade estatal. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. – O princípio
da colegialidade traduz diretriz de fundamental importância na
regência das deliberações tomadas por qualquer Comissão
Parlamentar de Inquérito, notadamente quando esta, no desempenho
de sua competência investigatória, ordena a adoção de medidas
restritivas de direitos, como aquelas que importam na revelação
(“disclosure”) das operações financeiras ativas e passivas de qualquer
pessoa. A legitimidade do ato de quebra do sigilo bancário, além de
supor a plena adequação de tal medida ao que prescreve a
Constituição, deriva da necessidade de a providência em causa
respeitar, quanto à sua adoção e efetivação, o princípio da
colegialidade, sob pena de essa deliberação reputar-se nula.
MANDADO DE SEGURANÇA E TERMO INICIAL DO PRAZO DE
SUA IMPETRAÇÃO. – O termo inicial do prazo decadencial de 120
dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de
segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público,
formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar
efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Precedentes. 

(Grifei)

O Tribunal vem enfatizando a necessidade de o afastamento do sigilo
ser proporcional à sua finalidade, vedada a concessão de indiscriminada
devassa da vida privada do investigado. A título de exemplo, destaco as
seguintes ementas:

Comissão Parlamentar de Inquérito. Quebra de sigilo bancário e
fiscal. – Esta Corte, em julgamentos relativos a mandados de
segurança contra a quebra de sigilo bancário e fiscal determinada por
Comissão de Inquérito Parlamentar (assim, entre outros, nos MSs
23.452, 23.454, 23.851, 23.868 e 23.964), já firmou o entendimento de
que tais Comissões têm competência para isso desde que essa quebra
tenha fundamentação adequada, que não só há de ser contemporânea
ao ato que a ordena, mas também que se baseie em fatos idôneos, para
que não seja ela utilizada como instrumento de devassa
indiscriminada sem que situações concretas contra alguém das quais
possa resultar suspeitas fundadas de suposto envolvimento em atos

 irregulares praticados na gestão da entidade em causa. – No caso, a
determinação da quebra de sigilo em causa está fundamentada na
forma em que, tratando-se de decretação por parte de C.P.I., se admite
que ela se dê. Mandado de segurança indeferido, cassada a liminar. 
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(MS 23.843, Plenário, Relator o ministro Moreira Alves,  DJ de 1º de
agosto de 2003 – grifei) 

 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – QUEBRA DE

SIGILO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE CAUSA
PROVÁVEL – NULIDADE DA DELIBERAÇÃO PARLAMENTAR –
MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO. A QUEBRA DE
SIGILO NÃO PODE SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE
DEVASSA INDISCRIMINADA, SOB PENA DE OFENSA À
GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INTIMIDADE. – A quebra de
sigilo, para legitimar-se em face do sistema jurídico-constitucional
brasileiro, necessita apoiar-se em decisão revestida de fundamentação
adequada, que encontre apoio concreto em suporte fático idôneo, sob
pena de invalidade do ato estatal que a decreta. A ruptura da esfera
de intimidade de qualquer pessoa – quando ausente a hipótese
configuradora de causa provável – revela-se incompatível com o
modelo consagrado na Constituição da República, pois a quebra de
sigilo não pode ser manipulada, de modo arbitrário, pelo Poder
Público ou por seus agentes. Não fosse assim, a quebra de sigilo
converter-se-ia, ilegitimamente, em instrumento de busca
generalizada, que daria, ao Estado – não obstante a ausência de
quaisquer indícios concretos – o poder de vasculhar registros sigilosos
alheios, em ordem a viabilizar, mediante a ilícita utilização do
procedimento de devassa indiscriminada (que nem mesmo o
Judiciário pode ordenar), o acesso a dado supostamente impregnado
de relevo jurídico-probatório, em função dos elementos informativos
que viessem a ser eventualmente descobertos. A
FUNDAMENTAÇÃO DA QUEBRA DE SIGILO HÁ DE SER
CONTEMPORÂNEA À PRÓPRIA DELIBERAÇÃO LEGISLATIVA
QUE A DECRETA. – A exigência de motivação – que há de ser
contemporânea ao ato da Comissão Parlamentar de Inquérito que
ordena a quebra de sigilo – qualifica-se como pressuposto de validade
jurídica da própria deliberação emanada desse órgão de investigação
legislativa, não podendo ser por este suprida, em momento ulterior,
quando da prestação de informações em sede mandamental.
Precedentes.

(MS 23.851, Plenário, Relator o ministro Celso de Mello, DJ de 21
de junho de 2002)

Esse ponto precisa receber o devido destaque, visto que, nos tempos que
correm,  o modo de vida das pessoas está cada vez mais ligado ao uso de
tecnologias das comunicações. Os computadores pessoais e telefones
inteligentes (  smartphones ) servem, na atualidade, para registros os mais
diversos, desde aspectos ligados aos chamados “dados sensíveis”
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(informações pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa,
opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso,
filosófico ou político, além de dados de saúde e vida sexual e relativos à
genética e à biometria), em princípio  sem interesse para investigação

 parlamentar , até questões ligadas ao trabalho e aos negócios, essas, sim, de
possível interesse no âmbito de uma CPI.

A grande  convergência de informações para esses mecanismos implica o
dever das autoridades investigativas de minimizar o acesso aos dados

 pessoais do investigado , de forma a limitá-lo ao estritamente necessário à
investigação, sob pena de violação irreparável do direito à intimidade e à

 privacidade .

O direito fundamental à privacidade (CF, art. 5º, X), entendido como “o
direito de manter o controle sobre suas próprias informações e de
determinar a maneira de construir sua própria esfera particular”, está na
ordem do dia das discussões constitucionais justamente pela circunstância
de as tecnologias da informação terem induzido à  hiperdocumentação do
dia a dia das pessoas. Da mais simples rotina doméstica aos deslocamentos
físicos, passando pelas manifestações públicas nas redes sociais, tudo é
registrado. Isso, associado à facilidade de manipulação e recuperação das

 informações por meio de mecanismos apropriados, torna vulneráveis
 aspectos sensíveis da vida íntima dos cidadãos .

Nesse contexto, a quebra do sigilo das comunicações deve ser
providência excepcionalíssima, e, ainda mais, recair sobre o mínimo possível
para o desenvolvimento da investigação (seja ela judicial ou legislativa). A
citada Lei Geral de Proteção de Dados, aliás, embora não se dirija
especificamente à disciplina das medidas de investigação, deixou clara, no
art. 4º, § 1º, a necessidade de serem sempre proporcionais e estritamente
necessárias ao atendimento do interesse público, observados o devido

 processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular
previstos na própria norma.

Na hipótese dos autos, e sem entrar no mérito da possibilidade de a CPI
determinar o afastamento dos sigilos telefônico e telemático, verifico que o
requerimento formulado à Comissão não está adequadamente
fundamentado. Dele não consta indicação concreta de conduta ilegal ou
suspeita de ilicitude atribuída à parte impetrante.
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A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que devem ser
apontadas situações concretas aptas a dar origem a suspeitas de
envolvimento da parte investigada em atos irregulares, conforme se vê do
seguinte julgado:

Comissão Parlamentar de Inquérito. Quebra de sigilo bancário e
fiscal.

– Esta Corte, em julgamentos relativos a mandados de segurança
contra a quebra de sigilo bancário e fiscal determinada por Comissão
de Inquérito Parlamentar (assim, entre outros, nos MS's 23.452, 23.454,
23.851, 23.868 e 23.964), já firmou o entendimento de que tais
Comissões têm competência para isso desde que essa quebra tenha
fundamentação adequada, que não só há de ser contemporânea ao ato
que a ordena, mas também que se baseie em fatos idôneos, para que
não seja ela utilizada como instrumento de devassa indiscriminada
sem que situações concretas contra alguém das quais possa resultar
suspeitas fundadas de suposto envolvimento em atos irregulares

 praticados na gestão da entidade em causa .
– No caso, a determinação da quebra de sigilo em causa está

fundamentada na forma em que, tratando-se de decretação por parte
de C.P.I., se admite que ela se dê. Mandado de segurança indeferido,
cassada a liminar.

(MS 23.843, Plenário, Relator o ministro Moreira Alves,  DJ de 1º de
agosto de 2003 – grifei)

A Comissão não indicou em que termos as informações e os dados
obtidos com a quebra dos sigilos telefônico e telemático seriam úteis e
necessários, tampouco discriminou quais fatos ou omissões seriam
esclarecidos com base nos registros coletados, em consonância com os fins
fixados pela CPI da Pandemia.

Eventual responsabilidade disciplinar decorrente de violação ao Código
de Ética Médica por profissional médico no exercício de suas funções deve
ser apurada pelo respectivo órgão de classe, no caso o Conselho Regional de
Medicina, a quem a CPI caberia oficiar.

O ministro Roberto Barroso, em casos fronteiriços, tem implementado
medida liminar para impedir a quebra de sigilo. Sua Excelência parte da
premissa de que os requerimentos de providências investigativas
direcionados a comissões parlamentares de inquérito precisam ser
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fundamentados de forma adequada, com individualização das condutas
investigadas, apresentação de indícios de autoria, justificativa da utilidade e
delimitação do objeto da medida (decisões monocráticas proferidas nos MS
38.036, 38.130, 38.031, 37.975 e 37.972).

Com a devida vênia do eminente Relator, dele divirjo por considerar
insuficiente a fundamentação da decisão do Presidente da Comissão
Parlamentar de Inquérito da Pandemia por meio da qual determinado o
afastamento dos sigilos telefônico e telemático da parte impetrante. Entendo
indispensável, em relação a ato de CPI que defere quebra de sigilo, que a
decisão inclua a discriminação, no caso concreto, da conduta ilícita
imputada ao investigado, a utilidade do uso das informações e dados
pleiteados e a delimitação do objeto da medida invasiva.

Ante o exposto, pedindo vênia ao Relator e aos Ministros que o
acompanhem, dou provimento ao agravo interno para implementar a
medida liminar pleiteada, com a consequente suspensão dos efeitos da
decisão do Presidente da CPI da Pandemia por meio da qual determinada a
quebra dos sigilos telefônico e telemático da parte impetrante.

É como voto.

 

RODOTÁ, Stefano.  A vida na sociedade da vigilância: a privacidade
hoje. Tradução de Danilo Doneda e Luciana Cabral Doneda. Rio de Janeiro:
Renovar, 2008. p. 15.


