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Po r  9  a  1 ,  o 
S u p r e m o 
Tribunal Fede-

ral (STF) barrou a produção de 
dossiê sobre antifascistas pelo 
Governo Federal. Nove dos 
dez ministros que participa-
ram da sessão acompanharam 
o voto da ministra relatora, 
Cármen Lúcia, pela suspensão 
de todos os atos do Ministério 
da Justiça ligados a produ-
ção e compartilhamento de 
informações sobre atividades 
políticas de cidadãos e servi-
dores públicos. O julgamento 
teve início na quarta-feira da 
semana passada, e encerrou 

no dia seguinte.
Os ministros Alexandre de 

Moraes, Edson Fachin, Luís 
Roberto Barroso, Rosa Weber, 
Luiz Fux, Ricardo Lewando-
wski, Gilmar Mendes e Dias 
Toffoli acompanharam o voto 
da relatora. Apenas o ministro 
Marco Aurélio divergiu, por 
entender que a ação não tinha 
elementos que permitissem 
sua análise. O decano Celso de 
Mello está em licença médica.

A Rede Sustentabilidade, 
autora da ação, questionou 
uma investigação sigilosa que 
teria sido aberta pelo Minis-
tério da Justiça e Segurança 
Pública contra um grupo 
de 579 servidores federais e 
estaduais de segurança e três 

professores universitários 
identificados como integran-
tes do “movimento antifas-
cismo”.

A ação foi ajuizada a partir 
de reportagem veiculada no 
Portal UOL, de que a Secre-
taria de Operações Integra-
das (Seopi) do Ministério da 
Justiça teria produzido um 
dossiê com nomes e, em alguns 
casos, fotografias e endereços 
de redes sociais das pessoas 
monitoradas, todos críticos 
do governo do presidente Jair 
Bolsonaro, e distribuído um 
relatório às administrações 
públicas federal e estaduais.

De acordo com a ministra 
relatora, não pode ser consi-
derada legítima a atuação 

de órgãos estatais que, sob o 
pretexto de cuidar da ativi-
dade de inteligência, investi-
guem, sem observar o devido 
processo legal, cidadãos que 
exercem o legítimo direito de 
manifestação. 

“A jurisprudência do STF 
é clara no sentido de que 
a livre discussão, a ampla 
participação política e o prin-
cípio democrático estão inter-
ligados com a liberdade de 
expressão, com o objetivo de 
proteger, além de pensamen-
tos e idéias, opiniões, crenças, 
formação de juízos de valor e 
críticas a agentes públicos, de 
forma a garantir a real parti-
cipação dos cidadãos na vida 
coletiva”, disse Cármen Lúcia.
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“A República não admite catacumbas”
Ela também fez questão 

de lembrar que a elabora-
ção de dossiês, pastas, rela-
tórios e informes sobre a 
vida pessoal de brasileiros 
e suas escolhas pessoais não 
é novidade na vida do país. 
Com isso, é justificável que 
cidadãos se sintam ameaça-
dos pelo eventual retorno 
dessa prática. Referindo-se 
ao período de ditadura mili-
tar, ela afirma: “A República 
não admite catacumbas, a 
democracia não se compa-
dece com segredos, a não ser 
para se lembrar de situações 
que precisamos ter como 
superadas”.

O pr imeiro  minis t ro 
a  votar  na  quinta- fe i ra 
passada foi Alexandre de 
Morais. Ele disse que a exis-
tência desse tipo de material 
não foi posta em dúvida em 
nenhum momento e que 
relatórios de inteligência 
não podem ser feitos com 
objetivo de “bisbilhotar” 
preferências ideológicas de 
servidores.

“Uma coisa são relatórios 
para se verificar eventuais 
manifestações que possam 
interromper, como houve 
com a greve dos caminho-
neiros, o abastecimento. São 
fatos. Outra coisa é começar a 
planilhar estado por estado, 
policiais militares,  civis 
que são lideranças eventu-
almente contra o governo, 
contra manifestações reali-
zadas a favor do governo. 
Qual o interesse disso?”

O ministro Edson Fachin 
também acompanhou a rela-
tora, afirmando que esse 
tipo de coleta de informa-
ções sobre escolhas pessoais 

e políticas de cidadãos só se 
cogita “em governos autori-
tários”.

“A administração pública 
não tem, nem pode ter, o 
pretenso direito de listar 
inimigos do regime”, afir-
mou.

Fachin, - assim como fez 
a ministra Cármen Lúcia 
quando disse “Benza Deus 
a imprensa livre do meu 
país” – defendeu que “a 
imprensa exerce especial 
papel de proteção do regime 
democrático e essa função 
social deve ser prestigiada e 
levada a sério” e que “o risco 
revelado pela possibilidade 
de construção de dossiês 
investigativos, travestidos 
de relatório de inteligência, 
contra inúmeros servidores 
públicos e cidadãos perten-
centes  a  movimento de 
protesto, deve gerar preo-
cupações quanto à limitação 
constitucional do serviço de 
inteligência”.

O único  voto  d iver -
gente partiu do ministro 
Marco Aurélio de Mello. Ele 
entendeu que a ação não 
é adequada e divergiu da 
relatora, votando contra a 
suspensão.

Segundo o ministro, em 
“um estado democrático de 
direito, o centro político é o 
Parlamento”, que deveria 
convocar o titular da pasta 
a prestar esclarecimentos. 
“Mas insiste-se em deslocar 
matéria estritamente polí-
tica para o Supremo, provo-
cando um desgaste incrível 
em termos de Poder Judici-
ário”, afirmou.

Voltaremos a  era  da 
subversividade!?

STJ barra produção do dossiê 
para “bisbilhotar” servidores

SOB RÓTULO DE ANTIFASCISTA,  o objetivo era monitorar a produção de informações sobre política por funcionários públicos
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Carmén Lúcia: “uma ideia ilegítima” 


