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

PARECER

Referência:

 00077.000528/2017-41

Assunto: Recurso contra decisão denegatória de acesso a informação.

Restrição de 
acesso: Sem restrição.

Resumo: Objeto do pedido:  Todos os documentos relativos ao processo de elaboração

da Proposta de Emenda Constitucional que propôs a reforma da previdência e

que foi encaminhada ao Congresso Nacional em 2016.
Opinião técnica:  Opina-se pela perda de objeto do recurso em análise, uma

vez  que  a  informação  solicitada  foi  disponibilizada  ao  requerente  antes  do

julgamento do recurso, tendo se exaurido a sua finalidade, conforme o disposto

no artigo 52 da Lei nº 9.784/99. 

Órgão ou 
entidade 
recorrido (a):

Casa Civil da Presidência da República – CC/PR

Recorrente: F.E.G.

Palavras-Chave: Processo administrativo. Legislação – Dentro do escopo da LAI - Documento

preparatório – Acata-se a argumentação do recorrido – Perda do Objeto.

Senhor Ouvidor-Geral da União,

1. O presente parecer trata de solicitação de acesso à informação com base na Lei nº 12.527/2011,

conforme resumo descritivo abaixo apresentado:

RELATÓRIO 
ATO DATA TEOR

Pedido Inicial 30/04/2017 Solicita  acesso  a  todos  os  documentos,  incluindo  pareceres,

estudos, ofícios, manifestações jurídicas que foram produzidos

e integram o processo de elaboração da Proposta de Emenda

Constitucional que propôs a reforma da previdência e que foi
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encaminhada ao Congresso Nacional em 2016 (da página 01 do

processo até a conclusão do mesmo com o envio à Presidência

da  República  com  exposição  de  motivos  e  versão  da  PEC,

antecedendo a remessa ao Congresso). O pedido inclui, ainda,

a íntegra de eventual processo que tenha sido constituído no

ministério  para  tratar  sobre  o  tema;  manifestações  da  área

jurídica que costumam ser exercidas pela PGFN; e eventuais

pedidos, mesmo que por mensagem eletrônica, do gabinete do

ministro  ou  da  secretaria-executiva  com  determinações  ou

orientações acerca da elaboração do projeto.

Resposta Inicial 22/05/2017

Pedido negado com base no seguinte fundamento:

“Prezado Senhor,  em atenção ao pedido de informação

registrado  sob  o  NUP  00077.000528/2017-41,

informamos que a demanda não poderá ser atendida, em

função  de  solicitação  de  documentos  preparatórios  a

respeito de ato cuja tomada de decisão está pendente e

que, em função do art.  20 do Decreto nº 7724/ 2012, o

acesso a documento preparatório só será concedido após

edição do ato ou decisão sobre o qual versa”.
Recurso à

Autoridade Superior
22/05/2017 Cidadão recorre nos termos abaixo:

“Apresento  recurso  diante  da  negativa  por  motivo

estranho à  LAI.  O pedido  original  solicita  documentos

que  foram  utilizadas  na  elaboração  de  uma  PEC  já

encaminhada  ao  Congresso.  Mas  a  assessoria  da

Subchefia  para  Assuntos  Jurídicos  da  Casa  Civil  da

Presidência  da  República,  responsável  pela  resposta

alega  que  "a  demanda  não  poderá  ser  atendida,  em

função  de  solicitação  de  documentos  preparatórios  a

respeito de ato cuja tomada de decisão está pendente". 

O argumento não cabe porque a PEC já foi encaminhada

ao Congresso. E o ato já se esgotou dentro da esfera do

poder Executivo. Se tal proposta ainda está tramitando no

Congresso, isso é da esfera de outro poder. E em caso de

PEC não há nem que se falar em retorno do tema para
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veto presidencial. Ou seja, o processo de decisão do ato

(elaboração  da  PEC)  está  esgotado  e  os  documentos

devem ser liberados. Se não fosse assim, a própria Casa

Civil teria se recusado a atender outro pedido de acesso

por mim formulado em relação ao projeto que tratou de

dívidas de estados e que também ainda se encontra em

tramitação no Congresso.

Diante do exposto reitero o pedido original”.
Resposta do Recurso

à Autoridade
Superior

29/05/2017 Pedido indeferido nos mesmos termos da resposta inicial.

Recurso à
Autoridade Máxima

30/05/2017 Cidadão recorre nos termos abaixo:

“(...)

Repito: o pedido aqui trata de documentos utilizados para

edição  de  ato  já  pronto  e  acabado  que  é  o  envio  ao

Congresso  de  PEC.  A  não  ser  que  a  área  jurídica

considere  que  o  Poder  Executivo  pode  usurpar  a

independência  de  outro  Poder,  o  Legislativo,  para

analisar, emendar, alterar, substituir e propor novo texto

transformando o que era uma proposta de emenda numa

emenda propriamente dita. Segundo a Constituição, o ato

do Executivo se esgota na apresentação da PEC. A partir

dai passa a ser de outra esfera o poder de decisão. Tanto

é assim, que a área jurídica da Casa Civil sabe, e faz-se

desnecessário lembrar as questões básicas em relação a

tramitação  de  uma  PEC,  mas  não  custa  lembrar:

aprovada, a proposta não volta a sanção presidencial. O

texto é promulgado pelo Congresso.

Ou seja,  o texto da LAI, bem como seu decreto, deixou

bem  claro  ao  permitir  acesso  a  documentos  que

embasaram ato já firmado. Diz expressamente o artigo 20

do decreto 7.724: "O acesso a documento preparatório ou

informação nele contida, utilizados como fundamento de

tomada  de  decisão  ou  de  ato  administrativo,  será

assegurado a partir da edição do ato ou decisão". 
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Não é por outro motivo que a apresentação de PEC está

entre  as  atribuições  do  presidente  da  República.  Como

estabelece  o  artigo  60:  "A  Constituição  poderá  ser

emendada mediante proposta (...)  II  -  do Presidente da

República".

A administração passou a entender, por absurdo, que o

envio de exposição de motivo ao Congresso para remessa

de uma PEC ou projeto de lei não é mais um ato acabado.

Se assim o é por que a administração em outros pedidos

de  acesso  já  franqueou  documentos  utilizados  para

elaboração  da  mesma  PEC?  Se  tal  argumento  fosse

pertinente  por  que  a  própria  Casa  Civil  já  enviou  ao

cidadão  em  outro  NUP  (00077000311201731)

documentos que embasaram edição de projeto de lei? No

referido  NUP  acima,  a  Casa  Civil  enviou  pareceres

editados justamente pela mesma área jurídica que agora

se nega a dar acesso aos  documentos  solicitados.  Se o

raciocínio fosse correto,  tais  documentos  não poderiam

ter  sido  enviados  porque  o  projeto  de  lei  ainda  está

tramitando no Congresso. 

A  argumentação  é  por  demais  inusitada  e  descabida

denotando apenas interesse em violar a LAI com objetivo

claro  de  postergar  a  liberação  de  tais  manifestações  e

documentos da própria Casa Civil”.

Resposta do Recurso
à Autoridade

Máxima
05/06/2017

Recurso não conhecido, pois, segundo o impetrado, a demanda

já foi plenamente atendida por meio de pedido de informação

de  igual  teor  protocolado  na  Secretaria  de  Previdência  do

Ministério da Fazenda (SPREV-MF).
Recurso à CGU 12/06/2017 Cidadão recorre nos termos abaixo:

“Apresento  novo  recurso  diante  da  nova  negativa  de

acesso.

A  administração  sustenta  agora  que  a  "demanda  foi

plenamente atendida" em pedido enviado por este mesmo

autor no Ministério da Fazenda. Não é verdade. O outro
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pedido solicitou documentos do Ministério da Fazenda. O

presente documento trata de documentos elaborados pela

Casa Civil. E mais. A Casa Civil sabe que participa sim

do processo  de  elaboração de propostas  de  leis,  sejam

PECs sejam projetos de lei. Tanto é assim que a mesma

Casa  Civil  já  enviou  ao  autor  no  NUP

00077000311201731 pareceres que emitiu  sobre análise

jurídica a projeto de lei enviado ao Congresso e ainda em

tramitação.  O  presente  pedido  é  de  mesma  natureza

apenas com tema diverso. Solicito documentos produzidos

e que embasaram a decisão firme e encerrada do poder

Executivo para envio de PEC ao Congresso com proposta

de reforma da Previdência.

Não pode a Casa Civil se furtar de divulgar os pareceres

que emitiu alegando que o tema foi  discutido em outro

NUP. Os documentos produzidos pela Casa Civil estão na

Casa  Civil,  não  foram  enviados  ao  autor  por  outro

ministério.  Tanto  é  que  na  primeira  instância  a  Casa

Civil,  em  comportamento  diverso  que  ela  mesma  já

adotou  em  outros  casos,  passou  a  dizer  que  não

encaminharia documentos por considerar que o processo

ainda não está concluído numa interpretação estranha do

que é um ato do Executivo. (...)”.

É o relatório.

Análise 

1. Quanto ao cumprimento do art. 21 do Decreto nº 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 inicial, assim como também consta que a autoridade que proferiu a decisão,

em segunda instância, foi o dirigente máximo do órgão/entidade. Nesse sentido, verifica-se que foi

cumprida a norma abaixo:
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Art. 21.  No caso de negativa de acesso à informação ou de não fornecimento

das razões da negativa do acesso, poderá o requerente apresentar recurso no

prazo  de  dez  dias,  contado  da  ciência  da  decisão,  à  autoridade

hierarquicamente superior à que adotou a decisão, que deverá apreciá-lo no

prazo de cinco dias, contado da sua apresentação.

Parágrafo  único.  Desprovido  o  recurso  de  que  trata  o  caput,  poderá  o

requerente  apresentar  recurso  no prazo  de  dez  dias,  contado da ciência  da

decisão, à autoridade máxima do órgão ou entidade, que deverá se manifestar

em cinco dias contados do recebimento do recurso.

2. No que tange os requisitos de admissibilidade, registre-se que o recurso foi apresentado a CGU de

forma tempestiva e recebido na esteira do disposto no caput e §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,

nestes termos:

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:

(...)

§ 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. Verifica-se  que  a  Casa  Civil  da  Presidência  da  República  negou  o  acesso  do  requerente  aos

documentos  solicitados,  pois  considerou  que  os  mesmos  são  documentos  preparatórios,  de

maneira que a sua disponibilização somente poderia ocorrer após a edição do ato que os mesmos
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fundamentavam. Ao contrário, o requerente afirma que o argumento não cabe porque a PEC já foi

encaminhada ao Congresso, de forma que o ato já se esgotou dentro da esfera do poder Executivo;

logo,  os  documentos solicitados não mais se classificam como preparatórios,  não estando mais

salvaguardados pela legislação.

4. De  acordo  com  o  artigo  3º,  inciso  XII,  do  Decreto  nº  7.724/12,  documento  preparatório é  o

documento formal utilizado como o fundamento da tomada de decisão ou de ato administrativo, a

exemplo de pareceres e notas jurídicas. Nesse sentido, o artigo 20 do Decreto estabelece que o

acesso ao documento preparatório ou à informação nele contida, utilizados como fundamento de

tomada de decisão ou de ato administrativo, será assegurado a partir da edição do ato ou decisão.

Este é um direito garantido ao requerente pelo artigo 7º, parágrafo 3º, da Lei nº 12.527/11:

 Lei nº 12.527/11:

Art. 7º O acesso à informação do que trata esta Lei compreende, entre outros, os 

direitos de obter:

(...)

§3º O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados 

como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com

a edição do ato decisório respectivo.

Decreto nº 7.724/12:

Art. 20.  O acesso a documento preparatório ou informação nele contida, utilizados 

como fundamento de tomada de decisão ou de ato administrativo, será assegurado a 

partir da edição do ato ou decisão.

5. A Administração Pública, desse modo, possui certa discricionariedade sobre a disponibilização de

documentos  preparatórios  antes  da  publicação  do  ato  ou  da  decisão  que  ele  fundamentou.

Compreende-se, contudo, que a negativa de acesso à informação que se fundamente na natureza

preparatória de documento, em razão do princípio da máxima divulgação, deve observar critérios

relacionados à ideia de risco ao processo e de risco à sociedade, a fim de que seja adequadamente

motivada1. 

1 BRASIL. “Aplicação da Lei de Acesso à Informação na Administração Pública Federal”, 2º Ed. Rev. Atual. E Amp.

Disponível  em  http://www.acessoainformacao.gov.br/central-de-
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6. Dessa forma, quando a disponibilização de documento preparatório ou de informação nele contida,

antes  da  decisão  ou  do  ato  fundamentado  por  ele,  possa  frustrar  a  sua  própria  finalidade,  é

recomendável  que  as  informações  somente  sejam  disponibilizadas  quando  finalizado  o

procedimento a que se referem. Da mesma maneira,  deve-se ter  cuidado com a divulgação de

informações  que  possam  criar  expectativas  na  sociedade  que  não  necessariamente  serão

cumpridas. Seria o caso, por exemplo, em que houvesse a divulgação de informações incompletas

ou imprecisas, que ainda poderiam ser modificadas pela própria administração. Cuida-se, portanto,

de garantir maior segurança jurídica aos procedimentos não finalizados pelo poder público.

7. Após  a  publicação  do  ato  administrativo  ou  da  respectiva  decisão,  entretanto,  é  certo  que  o

documento preparatório ou a informação nele contida torna-se obrigatoriamente ostensivo, sendo

resguardado apenas o acesso àquela informação que esteja protegida por sigilo legal autônomo2 ou

a que se refira a dados relativos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem de terceiros.

8. No caso em análise, tem-se que o requerente deseja o acesso a documentos que fundamentaram a

proposta  de  Emenda  à  Constituição  no  que  se  denominou  de  “reforma previdenciária”.  Nesse

sentido, entende-se que a salvaguarda legalmente atribuída aos documentos que fundamentaram a

referida PEC se exauriu no momento em que a mesma foi apresentada ao Congresso Nacional. Em

razão desse entendimento, a CGU intercedeu junto à Casa Civil  da Presidência da República, de

maneira a se verificar a possibilidade de entrega das informações solicitadas ao requerente.

9. A Casa Civil da Presidência da República, então, enviou à CGU, em 17 de agosto de 2017, a Nota SAJ

nº 3148/2016 – MHROILAR para ser disponibilizada ao cidadão,  documento produzido por este

órgão no âmbito de análise da exposição de motivos encaminhada pelo Ministério da Fazenda e que

se refere à  “reforma previdenciária”.  Finalmente,  a  CGU enviou o documento citado ao correio

eletrônico do requerente em 04 de setembro de 2017, conforme se verifica no texto abaixo. 

conteudo/publicacoes/arquivos/aplicacao_lai_2edicao.pdf. 

2 Art. 22 da Lei nº 12.527/11: O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça

nem as hipóteses de segredo industrial  decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por

pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público. 
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“Prezado F.,

Após interlocução junto à Casa Civil da Presidência da República, no âmbito

do pedido de acesso à informação nº 00077.000528/2017-41, informamos que

foi disponibilizado pelo órgão a Nota SAJ nº 3148/2016 – MHRO/LAR, que

trata sobre o Projeto de Emenda à Constituição que altera os artigos 37, 40,

109, 149, 167, 195, 201 e 203. O referido documento segue anexo à mensagem. 

Atenciosamente,

Ouvidoria-Geral da União (OGU)

Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União (CGU)”.

10. Entende-se, por conseguinte, que houve a perda de objeto do recurso em análise, uma vez que a

informação solicitada foi  entregue ao requerente, antes do julgamento do recurso, tendo a sua

finalidade sido exaurida,  portanto.  Nesse sentido,  observe-se o disposto no artigo 52 da Lei  nº

9.784/99, utilizada de maneira subsidiária à LAI. 

Art. 52. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua

finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato

superveniente.

Conclusão

11. De todo o exposto, acata-se o argumento do recorrido e opina-se pela perda de objeto do

recurso interposto, uma vez que a informação solicitada foi disponibilizada ao requerente

antes do julgamento do recurso, tonando exaurida a finalidade do instrumento processual. 

JORGE ANDRÉ FERREIRA FONTELLES DE LIMA
Auditor Federal de Finanças e Controle
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DESPACHO

De acordo.
À consideração superior, pela perda de objeto do recurso.

ÉRICA BEZERRA QUEIROZ RIBEIRO
Coordenadora-Geral de Recursos de Acesso à Informação
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D E C I S Ã O  

 No  exercício  das  atribuições  a  mim  conferidas  pelo  inciso  V  do  artigo  13  Decreto

8.910/2016, de 22 de novembro de 2016, adoto, como fundamento deste ato, o parecer acima, para

decidir pela perda de objeto do recurso interposto, nos termos do art. 23 do Decreto 7.724/2012, no

âmbito  do  pedido  de  informação  nº 00077.000528/2017-41,  direcionado  à  Casa  Civil  da

Presidência da República.

GILBERTO WALLER JUNIOR
Ouvidor-Geral da União
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Controladoria-Geral da União

Folha de Assinaturas

Referência: PROCESSO nº 00077.000528/2017-41

Documento: PARECER nº 5849 de 04/09/2017

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

Ouvidor

Assinado Digitalmente em 04/09/2017

GILBERTO WALLER JUNIOR

Signatário(s):

Segue para aprovação superior.

Relação de Despachos:

Assinado Digitalmente em 04/09/2017

ANALISTA DE FINANCAS E CONTROLE

JORGE ANDRE FERREIRA FONTELLES DE LIMA

De acordo. À consideração superior.

Relação de Despachos:

Assinado Digitalmente em 04/09/2017

ANALISTA DE FINANCAS E CONTROLE

ERICA BEZERRA QUEIROZ RIBEIRO

aprovo.

Relação de Despachos:

Assinado Digitalmente em 04/09/2017

Ouvidor

GILBERTO WALLER JUNIOR

Este despacho foi expedido eletronicamente pelo SGI. O código para verificação da autenticidade deste 

documento é: 8db5ea00_8d4f3c4a8a8cab0
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