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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL

COMISSÃO MISTA DE REAVALIAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
Decisão nº 190/2018/CMRI/SE/CC-PR

 
Brasília, 27 de junho de 2018.

 
RECURSO NUP: 00075.000290/2018-55
RECORRENTE: EDUARDO HENRIQUE LOLLI
ÓRGÃO/ENTIDADE REQUERIDA: MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU
 
1. Relatório
 
1.1. Resumo do pedido original
O cidadão requer cópia assinada e digitalizada do inteiro teor do processo, inclusive do respectivo
relatório final, relativo à auditoria realizada pela CGU a respeito da empresa B2T, a favor de quem o
Ministério do Trabalho liberou recentemente o pagamento de R$ 22 milhões. O cidadão questiona se o
Ministério do Trabalho tinha ciência desse relatório de auditoria apresentado e, em caso positivo, pergunta
partir de qual data.
 
1.2. Razões do órgão/entidade requerida
Resposta inicial: O órgão informa que o relatório solicitado está disponível em transparência ativa, no
endereço eletrônico:http://auditoria.cgu.gov.br. O órgão informa, ainda, a forma de consulta para que o
cidadão obtenha acesso ao relatório específico. Quanto à solicitação de cópia integral, o órgão informa que
os documentos são considerados papéis de trabalho de acesso restrito, com fundamento no Art. 22 da LAI,
combinado com o Art. 26 da Lei nº 10.180/2001 e Art. 4 da Portaria CGU nº 1613/2012. No tocante à
ciência do órgão auditado, a CGU informa que, durante todo o período da auditoria, o MT recebeu
solicitações e se manifestou, conforme descrito no próprio relatório e, além disso, o resultado da auditoria
foi encaminhado por meio do Ofício nº 17880/2017/SE-CGU, de 13/10/2017.
1ª Instância:O órgão acrescenta que, nos termos da Instrução Normativa SFC nº 03/2017, em papéis de
trabalho são documentadas as análises realizadas e as evidências produzidas ou coletadas pelos auditores
internos governamentais e toda a estratégia do trabalho realizado, bem como as evidências que
comprovam os fatos constatados durante a execução. O órgão explica queo § 3º Art. 26 da Lei nº
10.180/2001 deixa claro que o servidor do controle interno deverá guardar sigilo sobre dados e
informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções,
utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade
competente, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal. O órgão acrescenta, ainda, que a
Advocacia-Geral da União, por meio da Nota nº 54/2014/ASJUR/CGU-PR, de 11/07/2014, analisando
demanda semelhante de solicitação de papéis de trabalho, pondera que a “divulgação encontra óbice no



citado inciso V, do Art. 4º da Portaria nº 1.613/2012, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e
penal do servidor faltoso (Art. 26, § 3º, da Lei nº 10.180/2001)”.
2ª Instância: O órgão reitera as razões da negativa e cita que o entendimento da CGU foi ratificado pela
Comissão Mista de Reavaliação de Informações (CMRI), na Decisão nº 407/2017/CMRI/SE/CC-PR, em
pedido de mesma natureza.
 
1.3. Decisão da CGU
Não se aplica.
 
1.4. Razões do(a) recorrente
No recurso à CMRI o cidadão destaca que não teve ciência da Decisão nº 407/2017/CMRI/SE/CC-PR, o
que prejudica o seu direito de manifestação nesta instância, visto que não lhe foi dado acesso ao respectivo
conteúdo. Acrescenta o recorrente que está sendo negado o direito de acesso a uma informação
supostamente sigilosa sem informar com clareza o grau de sigilo, o respectivo prazo e a autoridade que
assim a classificou, o que viola os ditames da transparência. O recorrente argumenta que eventual sigilo
não deve ser mantido após a conclusão dos trabalhos de auditoria, como ocorre no caso, visto que ausente
hoje qualquer possibilidade de comprometimento do resultado da apuração. Alega o cidadão que a lei
apenas permite a restrição de acesso à informação quando esta possa comprometer atividades de
inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento. O recorrente ressalta que não
poderá ser negado o acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos
fundamentais, sendo a tutela do patrimônio público e da moralidade administrativa direito fundamental à
disposição de qualquer cidadão, sendo que estas disposições devem prevalecer sobre o disposto no Art. 26,
§ 3º, da Lei nº 10.180/2001 e demais atos infralegais que possam embasar entendimento contrário
 
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. Negativa
parcial de acesso à informação requerida. Pelo conhecimento parcial do recurso.
 
3. Análise do mérito
Trata-se da análise de recurso em face de negativa de acesso à informação, na qual o cidadão demonstra
inconformismo com a decisão do órgão e informa que não teve acesso à Decisão nº
407/2017/CMRI/SE/CC-PR, citada na resposta do recurso de segunda instância. Preliminarmente, cumpre
esclarecer que a Decisão nº 407/2017/CMRI/SE/CC-PR trata de assunto semelhante ao do presente
processo e está disponível para consulta no endereço eletrônico:
http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/recursos/recursos-julgados-a-cmri/decisoes/2017/ decisao-
no-0407-2017-nup-00075-000221-2017-61.pdf/view
Na Decisão nº 407/2017/CMRI/SE/CC-PR, esta Comissão apreciou demanda similar, na qual o cidadão
solicitava acesso aos documentos que compõem o anexo de evidências de um relatório de auditoria
elaborado pela CGU. Naquela decisão, foi negado o acesso, com fundamento no Art. 22 da Lei nº
12.527/2011, combinado com o Art. 26, § 3º, da Lei nº 10.180/2001. Na presente demanda, observa-se que
houve negativa parcial, uma vez que uma parte foi concedida, ou seja, foi franqueado o acesso ao
Relatório de Auditoria requerido e foi confirmada a ciência do órgão auditado sobre os resultados da
auditoria. Assim, cumpre conhecer a parte cujo acesso foi negado e que trata de cópia do inteiro teor do
processo administrativo de auditoria.Sobre essa demanda, acolhe-se o argumento do órgão recorrido de
negar o acesso aos papéis de trabalho, em função de que a LAI não afasta as demais hpóteses de sigilo
legal.
Face o exposto, conclui-se pelo conhecimento parcial do recurso, deixando de conhecer a parte na qual
não houve negativa de acesso e, na parte que conhece, negar o provimento, com fundamento no Art. 22 da
Lei nº 12.527/2011, c/c Art. 26, § 3º, da Lei nº 10.180/2001.



 
4. Decisão
A Comissão Mista de Reavaliação de Informações, por unanimidade dos presentes, decide
conhecerparcialmente do recurso e, na parte que conhece decide pelo desprovimento, com fulcro no Art.
22 da Lei 12.527/2011, c/c Art. 26, § 3º, da Lei 10.180/2001.
 
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
04/07/2018, às 17:01, 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 05/07/2018, às 12:01, 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 05/07/2018, às 12:02, 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 Marcos Arbizu de Souza Campos, Membro Suplente da
CMRI, em 05/07/2018, às 15:39, 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 05/07/2018, às 15:56, 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
09/07/2018, às 12:17, 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
10/07/2018, às 11:51, 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 10/07/2018, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


Documento assinado eletronicamente por Valter Borges Malta, Membro Suplente da CMRI, em
10/07/2018, às 19:07, 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 0693700 e o
código CRC 2A467126 no site:  
(https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
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