
CGU
Controladoria-Geral da União
OGU – Ouvidoria-Geral da União
Coordenação-Geral de Recursos de Acesso à Informação

PARECER

Referência: 00075.000463/2015-92

Assunto: Recurso  contra  decisão  denegatória  ao  pedido  de  acesso  à
informação.

Restrição de acesso: Não há restrição de acesso.

Ementa: Informações diversas: O cidadão solicita relação de dirigentes
sindicais  (impedidos  ou  não)  em  todo  país  que  recebem
recursos públicos provenientes da receita do imposto sindical e
são responsáveis pela gestão destes – A regra é a publicidade,
o  sigilo  exceção.  Função  Social.  Interesse  social.  Interesse
público.  Representação  Sindical  -  Formato  inexistente.
Informação  Inexistente.  Informação  em  transparência  ativa.
Informação Pessoal - Acata-se a argumentação do recorrente –
Perda do objeto e Não conhecimento parcial – Observações:
Esclarecimentos  Adicionais.  Necessidade  de  Interlocução.
Produção  de  documentos.  Reclamação.  Recomendações:
Indicar a possibilidade de recurso, prazo correlato e autoridade
para a qual será dirigido. Inserir a resposta no e-SIC, sempre
que esta estiver dentro dos limites de caracteres e de anexos
do sistema. Observar Súmula nº 6/2015 da Comissão Mista de
Reavaliação de Informações (CMRI).

Órgão ou entidade
recorrido (a):

Ministério do Trabalho e Emprego/MTE.

Recorrente: E.A.C.A.

Senhor Ouvidor-Geral da União,

1. O presente parecer trata de solicitação de acesso à informação pública, com base
na Lei nº 12.527/2011, conforme resumo descritivo abaixo apresentado:

RELATÓRIO Data Teor
Pedido 23/05/2015 O requerente solicita  acesso à “relação dos Dirigentes

Sindicais em todo o país que manipulam recursos do im-
posto sindical (recursos públicos) e que estão impedidos
de acordo com o novo Código de Processo Civil e outros
processos, pois tem processos e decisões que impedem
que ocupem cargos, utilizem Recursos Públicos.” – Sic. 
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Caso não se tenha esta relação, o cidadão solicita “a re-
lação de todos os presidentes e tesoureiros de todas as
entidades sindicais, tanto de trabalhadores, quanto patro-
nais, com: entidade, nome, CPF, cargo, Estado e Municí-
pio.” – Sic.
O cidadão solicita “também que sejam incluídas as enti-
dades do Sistema "S"pois e as Centrais Sindicais, Confe-
derações, Federações e Conselhos Profissionais (CREA,
OAB, etc). – Sic.
O cidadão  declara  que  “estas  informações  são funda-
mentais  para  desenvolvermos  a  política  de  corrupção
zero no Movimento Sindical.” – Sic.

Resposta Inicial 25/06/2015

O Ministério do Trabalho e Emprego - MTE informa que a
solicitação do cidadão foi encaminhada à Secretaria de
Relações do Trabalho, a qual prestou as seguintes orien-
tações:
“Informamos que não dispomos da relação dos dirigentes
sindicais de todo o Brasil no formato relatório.”

Recurso à

Autoridade

Superior

25/06/2015

O cidadão relata que o MTE “tem a obrigação de zelar
pelo patrimônio público e o interesse dos trabalhadores,
ele tem acesso a lista de inabilitados pela justiça e pelo
TCU a ocupar cargos públicos e tem a relação de diri-
gentes sindicais, como pode ser que não faz um cruza-
mento  para  zelar  pelo imposto  sindical  e  o  patrimônio
dos trabalhadores.” – Sic.

Resposta do

Recurso à

Autoridade

Superior

30/06/2015

O Coordenador-Geral de Registro Sindical, em resposta
ao recurso impetrado em nível de 1ª instância informou
por meio do Memo. nº 38/2015-CGRS/SRT que as infor-
mações ora solicitadas pelo cidadão, não são possíveis
de ser atendida, tendo em vista que não dispõem das in-
formações na forma requerida.

Recurso à

Autoridade

Máxima

01/07/2015

O cidadão reitera o seu pedido com os mesmos argu-
mentos declarados no recurso de 1ª Instância e acres-
centa uma reclamação: “Como ele pode desconhecer a
lista de inabilitados que os próprios Funcionários de car-
gos de chefia do MTE estão submetidos a ela e está dis-
ponível na internet. E tendo o MTE o papel de registrar
com regularidade as Direções Sindicais em todo o país e
das Autarquias Federais do Sistema "S" e tendo todos
eles o CPF como pode o MTE não cruzar os dados e lis-
tar e verificar os inabilitados para evitar irregularidades.”
– Sic.

Resposta do

Recurso à

02/07/2015 O Ministro de Estado do Trabalho e Emprego – Substitu-
to,  em resposta ao recurso impetrado em nível de 2ª ins-
tância,  por  meio  do  DESPACHO nº  35/2015/OUVIDO-
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Autoridade

Máxima
RIA-GERAL/MTE, decide pelo conhecimento e no méri-
to, indefere o recurso interposto pelo cidadão. 

Recurso à CGU 14/04/2015

O cidadão reitera o seu pedido com os mesmos argu-
mentos declarados no pedido à inicial e acrescenta uma
reclamação: “Como pode o MTE que está através da le-
gislação submetido à legislação e aos impedimentos com
lista pública do TCU e do TSE da justiça com a vigência
do Código de Processo Civil  que impede que qualquer
dirigente de entidade que esteja impedido ou tenha val
versado verbas públicas ou tenha sido condenado ou te-
nha tido suas contas rejeitas, assuma cargo em direção
de entidade, não fazer ou ter conhecimento dos impedi-
dos legalmente.” – Sic.
Inconformado,  o  cidadão  recorre  a  esta  Controladoria,
em nível de 3ª Instância e solicita “já que o MTE não faz
qualquer controle, pelo que parece, pela resposta recebi-
da até agora, que a CGU pesca um cruzamento dos da-
dos dirigentes sindicais ativos tanto patronais quanto de
trabalhadores com as listas de impedidos legalmente dis-
poníveis e que divulgue em relatório para que possamos
agir.  Não adianta ficar esperando o próximo escândalo
podemos trabalhar para que os instrumentos já criados
sejam simplesmente utilizados.” – Sic.

Informações
Adicionais e
Negociações

07/07/2015 

Os esclarecimentos foram recebidos em 09/07/15 e, ane-
xado o comprovante de parte da informação disponibili-
zada na data supracitada. Além disso, restaram satisfati-
vos.

É o relatório.

Análise

2. Registre-se que o Recurso foi apresentado perante à CGU de forma tempestiva e

recebido na esteira do disposto no caput §1º do art. 16 da Lei nº 12.527/2011, bem como

em respeito ao prazo de  10 (dez) dias  previsto no art. 23 do Decreto nº 7724/2012,  in

verbis:

Lei nº 12.527/2011
Art. 16. Negado o acesso a informação pelos órgãos ou entidades do Poder
Executivo Federal, o requerente poderá recorrer à Controladoria-Geral da 
União, que deliberará no prazo de 5 (cinco) dias se:
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(...)

§  1º  O  recurso  previsto  neste  artigo  somente  poderá  ser  dirigido  à
Controladoria Geral  da União depois de submetido à apreciação de pelo
menos  uma  autoridade  hierarquicamente  superior  àquela  que  exarou  a
decisão impugnada, que deliberará no prazo de 5 (cinco) dias.

Decreto nº 7724/2012
Art. 23. Desprovido o recurso de que trata o parágrafo único do art. 21 ou 
infrutífera  a  reclamação  de  que  trata  o  art.  22,  poderá  o  requerente  
apresentar recurso no prazo de dez dias, contado da ciência da decisão,
à Controladoria-Geral da União, que deverá se manifestar no prazo
de cinco dias, contado do recebimento do recurso.

3. Quanto  ao cumprimento do art.  21  do Decreto  n.º 7.724/2012,  observa-se  que

consta da resposta que a autoridade que proferiu a decisão, em primeira instância, era a

hierarquicamente superior à que adotou a decisão, assim como também  consta que a

autoridade que proferiu a decisão de provimento, em segunda instância, foi o dirigente

máximo do órgão/entidade. 

4. No entanto, observa-se que houve descumprimento do órgão do estabelecido no

art. 19 do Decreto 7.724/12, quanto à comunicação ao cidadão de possibilidade e prazo

de  recurso  e  a  indicação  da  autoridade  que  apreciará  os  recursos  subseqüentes  no

pedido inicial.

5. Por  essas  razões,  recomenda-se  orientar  a  autoridade  de  monitoramento

competente que reavalie os fluxos internos para assegurar o cumprimento das normas

relativas ao acesso à informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos legais,

especialmente no que tange ao atendimento dos artigos 19 e 21 do Decreto 7.724/2012.

6. Quanto  à  análise  do  caso,  observa-se  que  o  requerente  solicita  no  pedido  à  inicial,

diversas informações, entre elas, relação todos os dirigentes sindicais, os quais recebem recursos

públicos e estão impedidos legalmente por alguma razão e ocupam esses cargos públicos. Nesse

sentido, requer relação desses impedidos, ou, alternativamente lista de todos os presidentes  e
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tesoureiros de todas as entidades sindicais tanto de trabalhadores quanto patronais com nome da

(Entidade, CPF, Cargo, Estado e Município), inclusive as Entidades do Sistema “S” e Centrais

Sindicais, Confederações, Federações e Conselhos Profissionais. Além disso, o cidadão faz uma

reclamação e critica o controle exercido por esse Ministério frente à gestão dos recursos públicos

recebidos por estes representantes sindicais. 

7. O Ministério do Trabalho e Emprego – MTE respondeu em nível de 1ª Instância, por meio

do Memorando nº 38/2015/CGRS/SRT e em 2ª Instância no Despacho nº 35/2015/OUVIDORIA-

GERAL/MTE  exarado  por  esse  Ministério,  que  conhece  do  recurso,  no  entanto,  nega-lhe

provimento  e  indefere  o  recurso  do  cidadão,  alegando  que  não  possuem  as  informações

solicitadas na forma requerida e, além disso,  alegou não existir  as informações no âmbito do

Ministério e justificou o não atendimento com o fundamento no inciso II, do § 1º, do art. 15 do

Decreto nº 7.724/2012, in verbis:

Art. 15.  Recebido o pedido e estando a informação disponível, o acesso será imediato. 
§ 1o Caso não seja possível o acesso imediato, o órgão ou entidade deverá, no prazo de até
vinte dias:
I - enviar a informação ao endereço físico ou eletrônico informado; 
II - comunicar data, local e modo para realizar consulta à informação, efetuar reprodução ou obter
certidão relativa à informação; 
III - comunicar que não possui a informação ou que não tem conhecimento de sua existência;
(grifos seus)
IV - indicar, caso tenha conhecimento, o órgão ou entidade responsável pela informação ou que
a detenha; ou
V - indicar as razões da negativa, total ou parcial, do acesso. 
§ 2o Nas  hipóteses em que o pedido de acesso demandar manuseio  de grande volume de
documentos, ou a movimentação do documento puder comprometer sua regular tramitação, será
adotada a medida prevista no inciso II do § 1o. 
§ 3o Quando a manipulação puder prejudicar a integridade da informação ou do documento, o
órgão ou entidade deverá indicar data, local e modo para consulta, ou disponibilizar cópia, com
certificação de que confere com o original. 
§ 4o Na impossibilidade de obtenção de cópia de que trata o § 3o, o requerente poderá solicitar
que, às suas expensas e sob supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por outro
meio que não ponha em risco a integridade do documento original. 

8. Ressalta-se que embora o órgão tenha justificado o indeferimento do pedido do cidadão,

na hipótese da interpretação, não poderá fazer a leitura isoladamente desta, haja vista o interesse

envolvido, deverá sim, interpretar de forma abrangente. Diante do inconformismo do cidadão, este

recorre à Controladoria Geral da União - CGU, em nível de 3ª Instância para solicitar que sua

demanda seja atendida. 
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9. A  Lei  12.527/11,  base  do  presente  procedimento  administrativo  e  que  regulamenta

essencialmente o inciso XXXIII do art. 5º da Constituição da República objetiva garantir o acesso

à  informação.  Além  disso,  visando  melhor  exemplificar  o  direito  de  acesso  à  informação

legalmente protegido da Lei de Acesso à Informação, nos termos dos artigos 6º, 7º, 8º e 21º da Lei

12.527/11, os quais dispõem que: 

Art. 6o. Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas
e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:
 I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua
divulgação;
 II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e
integridade; e 
III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua
disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. 

Art. 7o O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de
obter: 
I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local
onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada; 
II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus ór-
gãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos; 
III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de
qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado; 
IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada; 
V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à
sua política, organização e serviços; 
VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públi-
cos, licitação, contratos administrativos; e 
VII - informação relativa: 
a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos ór-
gãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos; 
b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos ór-
gãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteri-
ores. 
§ 1o O acesso à informação previsto no caput não compreende as informações referentes a
projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindí-
vel à segurança da sociedade e do Estado. 
§ 2o Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa,
é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com oculta-
ção da parte sob sigilo. 

Art.  8o.  É  dever  dos  órgãos  e  entidades  públicas  promover,
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso,
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no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral
por eles produzidas ou custodiadas. 
§ 1o Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar,
no mínimo: 
I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones
das respectivas unidades e horários de atendimento ao público; 
II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; 
III - registros das despesas; 
IV  -  informações  concernentes  a  procedimentos  licitatórios,  inclusive  os
respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; 
V -dados gerais  para o acompanhamento  de programas,  ações,  projetos  e
obras de órgãos e entidades; e 
VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. 
§ 2o Para  cumprimento  do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas
deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem,
sendo  obrigatória  a  divulgação  em  sítios  oficiais  da  rede  mundial  de
computadores (internet). 
§ 3o Os sítios de que trata o § 2o deverão, na forma de regulamento, atender,
entre outros, aos seguintes requisitos: 
I  -  conter  ferramenta  de  pesquisa  de  conteúdo  que  permita  o  acesso  à
informação  de  forma  objetiva,  transparente,  clara  e  em linguagem de  fácil
compreensão; 
II  -  possibilitar  a  gravação  de  relatórios  em  diversos  formatos  eletrônicos,
inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a
facilitar a análise das informações; 
III  -  possibilitar  o  acesso automatizado por  sistemas externos  em formatos
abertos, estruturados e legíveis por máquina; 
IV  -  divulgar  em  detalhes  os  formatos  utilizados  para  estruturação  da
informação; 
V -  garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para
acesso; 
VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso; 
VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por
via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e 
VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas
com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei n  o   10.098, de 19 de dezembro de 2000  , e do art.
9  o   da  Convenção sobre  os  Direitos  das  Pessoas com Deficiência,  aprovada pelo  Decreto  
Legislativo n  o   186, de 9 de julho de 2008.   
§ 4o Os Municípios com população de até 10.000 (dez mil) habitantes ficam dispensados da di-
vulgação obrigatória na internet a que se refere o § 2o, mantida a obrigatoriedade de divulga-
ção, em tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira, nos critéri-
os e prazos previstos no art. 73-B da Lei Complementar n  o   101, de 4 de maio de 2000   (Lei de
Responsabilidade Fiscal). 
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Art. 21.  Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administra-
tiva de direitos fundamentais. 
Parágrafo único.  As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem
violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades pú-
blicas não poderão ser objeto de restrição de acesso. 

10. Diante do recurso apresentado esta Controladoria Geral da União – CGU, em nível de 3ª

Instância e visando “comprovar (...) dados necessários à tomada de decisão”, nos termos do art.

29  da  Lei  9.784/99.  Assim,  de  ofício  e  em  conformidade  com  o  art.  23,  §1º,  do  Decreto

7.724/2012,”   foi  realizada  interlocução em  07/07/2015  com o MTE, com intuito de esclarecer

sobre o tema narrado pelo recorrente em instâncias anteriores. 

11. Em  análise,  observou-se  que  após  a  solicitação  dos  esclarecimentos  adicionais,  a

Secretaria  de  Relações  do  Trabalho  do  MTE  respondeu  aos  esclarecimentos  solicitados  em

09/07/15 e declarou que:

• "Informamos que o Sistema CNES não tem a relação dos dirigentes sindicais que estão impedidos,
de acordo com o novo Código de Processo Civil ou outros processos judiciais, de ocuparem cargos
ou administrarem recursos públicos; por isso, não temos como fornecer tais informações. Contudo,
em relação ao pedido alternativo formulado, ora informamos no arquivo em anexo os dados que
temos disponível no Sistema CNES, à exceção dos dados dos Conselhos Profissionais e entidades
do Sistema “S” (que não são do controle/alçada desta Secretaria de Relações do Trabalho e do
Sistema CNES) e do nome do tesoureiro da entidade sindical que, embora conste no cadastro a
entidade  sindical  no  CNES,  essa  informação  não  está  disponível  para  busca  estruturada  no
ambiente da intranet do Sistema CNES. Por conseguinte, na forma do § 3º do art. 11 da Lei n.º
12.527/2011 (LAI),  informamos que a  relação completa do quadro de  dirigentes da entidade
sindical (que  identifica  o  nome  e  o  cargo  do  tesoureiro da  entidade  sindical)  poderá  ser
obtida/pesquisada pelo interessado na página do Ministério do Trabalho e Emprego na internet, no
endereço  http://www3.mte.gov.br/cnes/cons_sindical.asp, utilizando o número do  CNPJ informado
no arquivo em anexo para pesquisa na internet.- Sic.

 
• Ademais,  informamos que  não consta no arquivo anexo o número do  CPF do  presidente da

entidade  sindical  por  se  tratar  de  dado  pessoal que,  com  a  sua  publicação,  poderá  gerar
problemas  para  a  sua  vida  privada,  caso  ocorra  uso  indevido.  Esclarecemos  ainda  que  as
instituições colegiadas cadastradas no Sistema CNES  não possuem o cargo de presidente,
assim no arquivo anexo foi indicado o dirigente responsável pelas referidas instituições."- Sic.

• Ainda, em relação ao pedido inicial do senhor E.A.C.A., cabe esclarecer que a Consultoria Jurídica
do Ministério do Trabalho e Emprego manifestou-se sobre a  natureza jurídica dos conselhos de
fiscalização  das  profissões  “conselhos  profissionais”,  bem  como  sobre  a  possibilidade  de
sujeitarem-se à supervisão  dos  ministérios  a  que se vinculam, no  PARECER/CONJUR/MTE/Nº
530/2008, de 14 de novembro de 2008.
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• Esclareço que tem prevalecido o entendimento de que as autarquias de fiscalização do exercício

profissional possuem natureza jurídica suis generis, sujeitam-se ao controle de suas contas pelo
Tribunal  de Contas  da  União,  nos  termos do  art.  70  da  Constituição Federal,  mas  não estão
sujeitas à supervisão ministerial regulada pelos artigos 19 a 26 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de
fevereiro de 1967. Nesse sentido, vide ensinamento de Anadyr de Mendonça Rodrigues:
 

• "(...).  As  características  fundamentais  dessas  entidades  diferem  das  demais  porque  possuem
peculiaridades uma vez que além de personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprias para
executar  as  atividades de  fiscalização  do  exercício  profissional,  não  se  acham sob  o  controle
político do Estado, pois,  não possuem os nomes de seus administradores aprovados pelo
poder competente, nem se submetem ao controle administrativo através da supervisão ministerial
e muito menos dependem de controle financeiro, de vez que são custeadas com recursos obtidos
das contribuições de seus filiados, não auferindo qualquer subvenção ou dotação orçamentária dos
cofres de qualquer das pessoas jurídicas de capacidade política do Estado". (Grifou)

• Assim, informo que a íntegra do parecer mencionado encontra-se no sítio da Advocacia-Geral da
União,  através  do  link  http://www.agu.gov.br/SISTEMAS/SITE/PaginasInternas/NormasInternas/AtoDetalhado.aspx?
idAto=259931&ID_SITE  =  

• Ainda,  o  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  teve  sua  estrutura  regimental  regulamentada  pelo
Decreto n° 5.063, de 3 de maio de 2004. Esse menciona no Anexo I, art.  2º, inciso V, que  “O
Ministério  do  Trabalho  e Emprego tem a seguinte  estrutura organizacional:  entidade vinculada:
Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO”.

• Dessa forma, ressalto que nem os conselhos de fiscalização das profissões e nem os serviços
sociais autônomos“ entidades do Sistema S” estão vinculados ao Ministério.
 

12. Por fim, registra-se que o MTE deu tratamento adequado frente à demanda, tendo em vista

que disponibilizou a maioria das informações solicitadas pelo requerente, conforme comprovação

por meio de e-mail de 09/07/15 e planilha anexa, enviados respectivamente ao cidadão e à CGU.

Ressaltam-se as informações dadas pelo órgão, a saber:

• Quanto à solicitação da lista de todos dirigentes sindicais impedidos, de acordo com o

novo Código de Processo Civil ou outros processos judiciais, justificou-se não possuírem

tais informações.

• Quanto  à  relação  (solicitada  alternativamente)  de  todos  os  presidentes de  todas  as

entidades sindicais, foi anexada planilha com (CNPJ, cadastro, grau, denominação, razão

social, funcionamento da direção, área geoeconômica, grupo, classe, localidade da sede,

UF da sede, início e fim do mandato e nome do presidente.
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• Quanto à relação de todos os  tesoureiros de todas as entidades sindicais, foi indicado

canal específico para pesquisa, o qual já se encontra em transparência ativa na internet,

pelo  endereço  http://www3.mte.gov.br/cnes/cons_sindical.asp ,  utilizando  o  CNPJ

informado na lista disponibilizada na planilha anexa. 

•  Quanto à solicitação de inclusão de todas as  entidades do Sistema “S”,  entre elas:

Centrais  Sindicais,  Confederações  e  Federações  e  Conselhos  Profissionais,  foi

informado que não estão vinculados a esse Ministério. Isso foi comprovado e justificado

pelos motivos já elucidados na declaração do órgão.

• Quanto ao CPF dos dirigentes sindicais, foi justificado o não atendimento, por se tratar de

dados que não estão registrados no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais – CNES,

nesse sentido, não estão disponíveis para consulta, tendo em vista se tratarem de dados

pessoais.

• Quanto à reclamação declarada pelo cidadão, no que diz respeito ao controle exercido por

esse Ministério frente à gestão dos recursos públicos recebidos por estes representantes

sindicais. Esse quesito não foi analisado.

13. É importante ressaltar que em relação às informações que não foram disponibilizadas pelo

órgão, tendo em vista se tratarem de informações que não existem no órgão, a justificativa está

presente na recente publicação da Súmula nº 6/2015 da Comissão Mista de Reavaliação de Infor-

mações – CMRI, a qual dispõe que:

Súmula CMRI nº 6/2015
“INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO  – A declaração de inexistência de infor-
mação objeto de solicitação constitui resposta de natureza satisfativa; caso a
instância recursal verifique a existência da informação ou a possibilidade de
sua recuperação ou reconstituição, deverá solicitar a recuperação e a consoli-
dação da informação ou reconstituição dos autos objeto de solicitação, sem
prejuízo de eventuais medidas de apuração de responsabilidade no âmbito do
órgão ou da entidade em que tenha se verificado sua eliminação irregular ou
seu descaminho.”
Justificativa
Esta súmula consolida entendimento segundo o qual as respostas que certifi -
quem a inexistência de informação objeto de solicitação de acesso.
De forma diversa, caso a instância recursal verifique que a informação estava
disponível ou poderia ser recuperada, esta deverá manifestar-se sobre o mérito
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do recurso interposto em face da declaração de inexistência para, quando pos-
sível, opinar pelo seu provimento e determinar a produção da informação ou a
reconstituição de processos e documentos perdidos ou irregularmente elimina-
dos. Caso a produção da informação ou reconstituição de seu suporte ocorra
no curso da instrução, considerar-se-á satisfeito o pleito do interessado, dando
ensejo à perda do objeto do recurso.
Todavia, quando não se mostrar possível a recuperação ou consolidação da in-
formação e a reconstituição de seu suporte, a instância revisora dará essa ci-
ência ao interessado.
Havendo indícios da ocorrência de destruição irregular ou no descaminho do
documento ou informação, deverá a instância revisora encaminhar os autos do
processo à área ou aos órgãos responsáveis pela apuração de eventuais res-
ponsabilidades para fim de apuração disciplinar.

14. Já quanto à reclamação, observa-se que o recorrente não solicita acesso à informação,

trata-se de manifestações do cidadão que estão fora do escopo da LAI.

15. É evidente que a Lei de Acesso à Informação - LAI não ampara formulações de consultas,

reclamações  e  denúncias;  pedidos  de  providências  para  a  Administração  Pública  Federal;

discussões  acerca  de  temas  de  fundo das respostas  prestadas  e,  tampouco,  solicitações  de

indenizações,  devendo  tal  expediente,  ser  utilizado  tão-somente  para  pleitear  acesso  às

informações.

16. A Ouvidoria-Geral  da  União  (OGU),  órgão  integrante  da  CGU,  tem competência  para

receber,  examinar  e  encaminhar  reclamações,  denúncias,  sugestões  e  elogios  referentes  a

procedimentos e ações de agentes, órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Uma vez que

o  pedido  contem  reclamação  de  ouvidoria,  informo  que  é  possível  registrá-la  em  formulário

eletrônico  próprio,  disponível  emhttp://www.cgu.gov.br/assuntos/ouvidoria/denuncias-e-

manifestacoes, com vistas a possibilitar o tratamento adequado à presente demanda por parte da

Coordenação-Geral de  Atendimento ao Cidadão (CGCID), a qual integra a estrutura da OGU.

Após  a  submissão  da  reclamação  pelo  formulário,  o  cidadão  receberá  protocolo  para

acompanhamento de sua demanda.

Conclusão
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17. De todo o exposto, acata-se a argumentação do recorrente, opina-se perda do objeto

do recurso, uma vez que as informações solicitadas foram disponibilizadas durante a instrução

deste  recurso e  quanto  ao pedido de informações referentes às  Entidades do Sistema “S”  e

Entidades Profissionais, opina-se pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista que o órgão

declarou que se trata de solicitações que não existem no órgão e, além disso, constata-se que,

em  última  instância,  que  o  último  quesito  não  se  trata  de  um pedido  de  acesso  e  sim  de

manifestações que estão fora do escopo da LAI.

18. Por fim, observamos que o recorrido descumpriu procedimentos básicos da Lei de Acesso

à Informação. Nesse sentido, recomenda-se orientar a autoridade de monitoramento competente

que reavalie os fluxos internos para assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à

informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos legais, em especial recomenda-se:

a) Informar em suas respostas ao cidadão a autoridade que tomou a decisão, a possibilidade

de recurso,  o prazo para propor o recurso e a autoridade competente para apreciar  o

recurso, sob pena de serem acionados os mecanismos correcionais da Casa em hipótese

de reiteração;

b) Inserir a resposta no e-Sic, sempre que esta estiver dentro dos limites de caracteres e de

anexos do sistema. 

c) Observar Súmulas da Comissão Mista de Reavaliação de Informações (CMRI).

DARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA ROMERO

Analista – Administradora
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D E C I S Ã O  

 No exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria n. 1.567 da

Controladoria-Geral da União, de 22 de agosto de 2013, adoto como fundamento deste

ato, o parecer acima, para decidir pela perda do objeto e não conhecimento do recurso

interposto, nos termos do art. 23 do referido Decreto, no âmbito do pedido de informação

nº 00075.000463/2015-92, direcionado ao Ministério do Trabalho e Emprego/MTE.

LUIS HENRIQUE FANAN

Ouvidor-Geral da União
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