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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL

COMISSÃO MISTA DE REAVALIAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
 

Decisão nº 168/2018/CMRI/SE/CC-PR
 

Brasília, 30 de maio de 2018.
RECURSO NUP: 00075.000185/2018-16
RECORRENTE:   ADRIANO DE QUEIROZ ALMEIDA
ÓRGÃO/ENTIDADE REQUERIDA: MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA
GERAL DA UNIÃO - CGU

 

1. Relatório
 
1.1. Resumo do pedido original
O cidadão requer acesso aos documentos mencionados no despacho SEI nº 0600477, de 22/01/2018,
especificamente SEI nº 0542428 e nº 0542430, por tratarem de registro de informação que ferem a sua
honra e a sua imagem.
 
1.2. Razões do órgão/entidade requerida
Resposta inicial: O órgão informa que, com amparo no Art. 6º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011, a
impossibilidade de fornecer acesso aos documentos solicitados, em razão da proteção do sigilo das
informações pessoais contidas nos referidos documentos.
1ª Instância: O órgão informa que, com amparo na Instrução Normativa CRG/OGU nº 1, de 23/06/2014,
no Art. 6º, inciso III, e Art. 31 da Lei nº 12.527/2011, e Lei nº 13.460/2017, a impossibilidade de fornecer
acesso aos documentos solicitados, em razão da proteção do sigilo das informações pessoais contidas nos
referidos documentos. Acrescenta que, nos referidos documentos, não há quaisquer informações que ferem
a honra e a imagem do servidor, sendo assim, desnecessária a defesa de direitos humanos atingidos.
2ª Instância: O órgão informa que mantém o posicionamento de proteção das informações sensíveis
contidas nos referidos documentos, com amparo no Art. 31 da Lei nº 12.527/11; no Art. 33 do Decreto nº
5.687/2006; e na Instrução Normativa CRG/OGU nº 1, de 23/06/2014.
 
1.3. Decisão da CGU
Não se aplica.
 
1.4. Razões do(a) recorrente



O cidadão apresenta o recurso em documento de 8 páginas, no qual faz um paralelo do direito de acesso
versus a publicidade, destacando a Constituição Federal, legislações e principios que tratam sobre o direito
de acesso às informações públicas. A partir dos normativos apresentados e de uma interpretação
sistemática, o recorrente destaca os tipos de classificação de informaçõse pessoais de interesse geral,
acesso restrito e sigilosas.
O cidadão destaca que a União Europeia adota diretivas para o tratamento de dados pessoais a serem
obedecidas pelos países membros e põe como sensíveis os do elenco: “convicção filosófica ou política,
filiação partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada, origem racial ou étnica, dados relativos à saúde,
vida sexual e dados genéticos". Informa que está em andamento um projeto de lei de proteção de dados,
elaborado pelo Ministério da Justiça, em Brasília, que faz consulta pública para coleta de subsídios e
sugestões. O conjunto sugerido como sensível coincide com o da União Europeia.
Desta forma,aduz o recorrente que mediante o DESPACHO CE (SEI/CGU - 0600477) que em seu trecho
declara que "...chegou ao conhecimento da Comissão (conforme documentos SEI 0542428 e 0542430)
notícia de que o mesmo havia publicado mensagem no sentido de ameaçar o denunciado...""... além de dar
publicidade a existência de processo sigiloso...", nada resta ao órgão que detém a informação solicitada, no
caso os referidos documentos (SEI 0542428 e 0542430)em apresentá-los, pois o mero ato administrativo
de arquivamento do feito, deliberado pela Comissão de Ética, não pode ser obscuro diante do órgão que
preza pela transparência e pelo princípio do acesso à informação.
O cidadão conclui que o nosso sistema jurídico contemplou, como regra, a divulgação das informações
pelos órgãos públicos, inclusive, as informações pessoais. Argumenta o recorrente que as informações
pessoais apenas terão seu acesso limitado em duas hipóteses: (a) quando se tratar de informações relativas
à intimidade, vida privada, honra e imagem; ou (b) quando tratar-se de informação que possa comprometer
a segurança da coletividade ou do Estado. Acrescenta o cidadão que a LAI, com vistas a conferir
efetividade às premissas constitucionalmente consagradas, reservou dispositivos específicos para
disciplinar o acesso às informações pessoais. Assim, finaliza o recurso afirmando que , tratando-se de
informações pessoais que não tocam a privacidade das pessoas ou, ainda, a segurança da sociedade ou do
Estado, deverá órgão ou entidade, que detém sua custódia, franquear seu acesso à pessoa solicitante,
observados os procedimentos previstos na Lei de Acesso à Informação.
 
2. Análise de admissibilidade do recurso
O recurso foi interposto dentro do prazo legal de 10 dias da ciência da decisão, sendo, dessa forma,
tempestivo. O recorrente utilizou-se do recurso conferido pelo Art. 24 do Decreto nº 7.724/2012. O
interessado é o legitimado para recorrer nos termos do inciso III do Art. 63 da Lei nº 9.784/1999. Pelo
conhecimento do recurso.
 
3. Análise do mérito
A Comissão Mista de Reavaliação de Informações conhece do recurso por estarem presentes os requisitos
de admissibilidade. No mérito acompanha o parecer da CGU, uma vez que as informações contidas nos
documentos solicitados é informação pessoal sensível, cujo o acesso é restrito.
Face o exposto, conclui-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com fundamento no Art. 31 da
Lei nº 12.527/2011.
 
4. Decisão
A Comissão Mista de Reavaliação de Informações, por unanimidade dos presentes, conhece do recurso e,
no mérito, nega-lhe provimento com fundamento no Art. 31 da Lei nº 12.527/2011.
 
5. Providências
À Secretaria-Executiva da CMRI para cientificação do recorrente, CGU e Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União, da presente Decisão.

Documento assinado eletronicamente por Nilza Emy Yamasaki, Presidente Suplente da CMRI, em



01/06/2018, às 18:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Maria Fernanda Nogueira Bi�encourt, Membro Suplente
da CMRI, em 04/06/2018, às 09:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Francis Chris�an Alves Scherer Bicca, Membro Suplente
da CMRI, em 04/06/2018, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Augusto Moreira Araujo, Membro Suplente da
CMRI, em 04/06/2018, às 11:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por César Leme Justo, Membro Suplente da CMRI, em
04/06/2018, às 12:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Maria das Graças Gonçalves Almeida, Membro Suplente
da CMRI, em 04/06/2018, às 13:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Gilberto Waller Junior, Membro Suplente da CMRI, em
06/06/2018, às 10:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sueli Francisca Vieira, Membro Suplente da CMRI, em
06/06/2018, às 10:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador 0650386 e o
código CRC 3E82804B no site:  
(https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Referência: Processo nº 00131.000062/2018-63 SEI nº 0650386
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