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PARECER 

 

Referência: 00077.000541/2016-10 

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

Restrição de 

acesso: 

Não há restrição de acesso. 

Resumo Objeto do recurso: Cidadão solicita cópia das faturas de cartões corporativos 

utilizados pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pela ex-primeira-dama Marisa 

Letícia e por seus filhos, durante o período de seus mandatos. 

 

Opinião: Recomenda-se a parcial perda do objeto do recurso, uma vez que houve 

promessa de reavaliação da sensibilidade de informações, e no mérito o seu 

desprovimento, pois a instituição recorrida aponta a possibilidade de em tese manter-

se o risco de divulgação de informação classificável com base na Lei de Acesso à 

Informação. 

Órgão ou 

entidade 

recorrido (a): 

SECOM-PR – Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República 

Recorrente: RRC 

Palavras-Chave Cartão Corporativo – Demonstrativos – Despesas – Pedido duplicado – acatam-se os 

argumentos do recorrido – Coisa julgada administrativa – perda do objeto - 

desprovimento. 

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 
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Pedido 

17/05/201

6 

“Considerando que o texto da Lei de Acesso, no Parágrafo Segundo 

de seu Artigo 24, estabelece que, verbis, ‘as informações que 

puderem colocar em risco a segurança do Presidente e Vice-

Presidente da República e respectivos cônjuges e filho(as) serão 

classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do 

mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição’, 

solicita o Requerente, com base na mesma Lei de Acesso, cópia 

integral das faturas de todos os cartões corporativos utilizados 

para pagamento das despesas do ex-presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva, bem como da ex-primeira-dama Marisa Letícia e de 

seus filhos, entre 1º de janeiro 2003 e 31 de dezembro de 2010, 

período da Presidência do primeiro”. 

Resposta Inicial 

20/06/201

6 

Considera o pedido duplicado nos termos a seguir: 

“Em atenção ao pedido de acesso à informação cadastrado sob o 

número 00077.000541/2016-10, esclarecemos que a resposta foi 

encaminhada por meio do pedido de número 

00077.000370/2013-86, de conteúdo idêntico”. 

Recurso à 

Autoridade 

Superior 

20/06/201

6 

“Pede o requerente que, nesta instância, sejam finalmente 

apreciados os argumentos pelos quais foi necessária a efetivação 

de um novo pedido. Quais sejam: 

a) no pedido anterior, o requerente julgou que a resposta foi 

insuficiente; 

b) não foi possível recorrer até as instâncias finais, àquela altura”. 

Resposta do 

Recurso à 

Autoridade 

Superior 

27/06/201

6 

MANTÉM NEGATIVA COM BASE NO ARGUMENTO ANTERIOR 

Recurso à 

Autoridade Máxima 

27/06/201

6 

“Em virtude da impossibilidade de apresentação de todos os 

recursos possíveis no pedido anterior e do fato de as informações 

fornecidas no primeiro pedido não terem atendido a requisição, o 

peticionário entendeu por bem reapresentar a demanda. 

Pede, portanto, o reexame do presente pedido”. 

Resposta do 

Recurso à 

Autoridade Máxima 

04/07/201

6 

MANTÉM NEGATIVA COM BASE NO ARGUMENTO ANTERIOR 

Recurso à CGU 

04/07/201

6 

REAPRESENTA SEU PEDIDO INICIAL. 

É o relatório. 
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Análise  

 

2. Registre-se que o Recurso foi apresentado perante a CGU de forma tempestiva, em 

acordo com o disposto no caput e §1º do art. 16 da Lei nº 12.527/2011, e ao prazo de 

10 (dez) dias previsto no art. 23 do Decreto nº 7.724/2012, 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: 

 (...) 

§ 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 nº 7.724/2012, observa-se que os 

recursos de primeira e segunda instâncias foram adequadamente respondidos com 

informações prestadas pelas autoridades da Secretaria Especial de Comunicação Social da 

Casa Civil da Presidência da República. 
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4. Iniciada a análise, observa-se que o objeto deste recurso refere-se às cópias das faturas 

de cartões corporativos utilizados pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pela ex-

primeira-dama Marisa Letícia e por seus filhos, durante o período dos mandatos do ex-

presidente. 

5. A justificativa alegada pela SECOM-PR para a negativa seria a reapresentação do 

pedido, após já haver sido avaliado por ocasião do pedido de acesso à informação NUP 

00077.000370/2013-86, cujo solicitação inicial transcrevemos abaixo: 

 

Considerando que o texto da Lei de Acesso, no Parágrafo Segundo de seu Artigo 

24, estabelece que, verbis, “as informações que puderem colocar em risco a 

segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e 

filho(as) serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do 

mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição”, solicita o 

Requerente, com base na mesma Lei de Acesso, cópia integral das faturas de todos 

os cartões corporativos utilizados para pagamento das despesas do ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva, bem como da ex-primeira-dama Marisa Letícia e de seus 

filhos, entre 1º de janeiro 2003 e 31 de dezembro de 2010, período da Presidência 

do primeiro. 

 

6. Pode se observar que o pedido anterior contém exatamente a mesma redação do 

pedido atual e, acrescente-se, que a CGU já se manifestou sobre essa demanda. 

7. Havendo naquele pedido o cidadão recorrido à CGU em 08/04/2013, o então Ouvidor-

Geral da União, José Eduardo Romão, foi informado que a Presidência da República 

procederia à classificação da informação relativa aos gastos com cartões corporativos 

desde o ano de 2003. Nessa ocasião, solicitou vistas dos respectivos Termos de 
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Classificação da Informação, mas os mesmos não foram disponibilizadas a esta 

Controladoria. 

8. Conforme narrado à época, o atendimento do pedido somente poderia ocorrer após a 

desclassificação das informações: 

 

“Em atenção à sua solicitação, registro que, relativamente aos três pedidos de 

acesso a informação, abaixo, referem-se a processos, documentos e informações 

classificados mediante Termos de Classificação de Informação por esta Secretaria 

de Administração da Secretaria-Geral da Presidência da República, na forma dos 

artigos 23 e 24 da Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação”. 

 

9. Em caso análogo1 ao presente, a Secretaria de Administração da Secretaria-Geral da 

Presidência da República argumentou que a disponibilização da informação solicitada, em 

que pese ter sido produzida em mandato de presidente anterior, continuava a ensejar 

riscos à segurança do atual mandatário presidencial, razão pela qual deveria seguir sob 

reserva de acesso: 

 

é imperioso constatar que a própria Comissão Mista de Reavaliação de 

Informações, instância máxima para decidir questões relativas às controvérsias 

levantadas pela Lei de Acesso à Informação, já se decidiu - por meio da Decisão 

nº 166, de 2013 - que a restrição de acesso a documentos classificados que 

contenham informações que coloquem em risco a segurança dos mandatários 

presidenciais e seus familiares pode alcançar informações de mandatários 

presidenciais anteriores, desde que persista o risco para a segurança dos atuais 

mandatários, conforme o entendimento da AGU. 

 

                                                           
1 NUP: 00077.000600/2015-79 
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10. Esse entendimento encontraria apoio na Portaria nº 37/2012 do Gabinete de 

Segurança Institucional da Presidência da República que dispõe sobre a segurança 

presidencial e ainda no precedente da Comissão Mista de Reavaliação de Informações - 

CMRI que, acolhendo voto da AGU, concordou que o comando legal do § 2º do art. 24 

da Lei de Acesso à Informação, conforme reproduzido na decisão CMRI 650/2016: 

 

"não se sujeita ao prazo máximo de cinco anos do grau de classificado reservado, 

mas até o término do mandato em exercício ou do decorrente da reeleição, bem 

como não estabelece que a informação a ser classificada como reservada deva ser 

aquela produzida durante o mandato, de forma que pode alcançar informações 

de mandatários presidenciais anteriores desde que persista o risco para a 

segurança do atual mandatário". 

 

11. Na Decisão nº 0650/2016-CMRI, de 30 de novembro de 2016, constou também que: 

 

devemos reconhecer que certas despesas, pela sua natureza, continuam a ser 

realizadas mesmo após o final de um mandato presidencial e que algumas delas, 

caso tornadas públicas, podem representar risco à segurança e à integridade física 

dos sucessores. Sendo assim, embora não seja possível a prorrogação da 

classificação dos processos enquadrados como reservado especial, corno 

pretendido pelo órgão demandado, mostra-se viável que a SEGOV reanálise a 

classificação dos 30 processos solicitados pelo cidadão, podendo classificá-los de 

acordo com as previsões da LAI (secreto ou ultrasecreto), a contar da data de 

confecção do documento. 

 

Os documentos cujas classificações não foram reanalisadas devem ser entregues 

ao cidadão. Os documentos cujas classificações forem reanalisadas, devem ser 

liberados mediante tarjamento, sempre que isto for possível 

 

12. Na Decisão nº 0166/2013-CMRI, de 2013, a Comissão Mista de Reavaliação de 

Informações reconheceu que certas despesas registradas nos extratos de cartão de 
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pagamentos do governo federal, dada sua natureza, continuam a ser realizadas mesmo 

após o final de um mandato presidencial por seus sucessores, e que algumas delas, caso 

tornadas públicas, poderiam representar risco à segurança e à integridade física destes. 

 

13. Ainda assim, uma vez que não é possível prorrogar indefinidamente a classificação 

dos processos enquadrados como reservado especial, a Comissão Mista de Reavaliação 

de Informações, através da Decisão nº 0650/2016-CMRI, de 30/11/2016, determinou prazo 

de 120 dias à Secretaria de Administração da Secretaria de Governo para reanálise da 

classificação de pedido de acesso à informação. 

 

14. Dessa forma, aquelas informações que não colocam em risco a segurança da 

sociedade ou do Estado devem ser disponibilizadas, ainda que mediante eventual 

oposição de tarja decorrente de sigilo legal específico, enquanto aquelas identificadas 

com potencial de colocá-lo em risco deverão ser revisadas para a tipologia adequada, 

qual seja secreto ou ultrassecreto. Anuindo tacitamente com esse entendimento, o Palácio 

do Planalto enviou à CGU em 13/03/2017 o compromisso abaixo transcrito: 

informamos ser possível a inclusão do objeto do pedido de acesso à informação 

registrados no e-SIC sob o NUP 00077.000541/2016-10, o qual se encontra em 

sede de recurso em 3ª instância nessa Ouvidoria-Geral da União, no Grupo de 

Trabalho que está na iminência de ser constituído para analisar os processos 

referentes a despesas com ex-Presidentes da República, especialmente os 

indicados na Decisão n

o

 0650/2016-CMRI, expedida pela Comissão Mista de 

Reavaliação de Informações – CRMI, haja vista serem assuntos conexos. 

 

Considerando o grande número de processos a serem analisados com vistas a dar 

cumprimento à Decisão n

o

 0650/2016-CMRI, estimamos que a revisão dos 
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documentos solicitados no Processo NUP 00077.000541/2016-10 seja concluída 

em 90 (noventa) dias contados da data de publicação da Portaria de constituição 

do referido GT. 

 

15. Não poderia a CGU determinar imediatamente a disponibilização de todas as 

informações requeridas nestes autos sem sua prévia análise, mormente porque a 

instituição pública mantém tacitamente o entendimento de que a divulgação poderia em 

tese oferecer risco a segurança da sociedade ou do Estado, passíveis de serem 

classificadas com base no artigo 23 da Lei de Acesso à Informação. Assim, considerando 

ainda a possibilidade das informações estarem cobertas por sigilo legal específico e a 

impossibilidade singular da análise pela CGU das informações demandadas nestes autos 

haja vista o compromisso firmado na data limite de julgamento deste recurso, cite-se o 

seguinte entendimento doutrinário aplicável ao caso concreto: 

 

muitas vezes o Estado considera politicamente uma informação como sigilosa, por 

em tese estar enquadrada nas hipóteses do art. 23 da Lei de Acesso à Informação, 

mas sem produzir o respectivo TCI. Para Veiga (2007, p. 99), uma informação 

nessas condições poderia em tese ser negada: “tudo depende se o agente da 

administração pública sabia ou devia saber que essa era a realidade. Caso seja 

esse o caso, não deve fornecer a informação ou o documento e enviar a questão 

(...) para classificação. Não pode é invocar o segredo de Estado e não diligenciar 

pela sua classificação. (...) É que se agiu licitamente ao não fornecer a 

informação, age ilicitamente ao não a mandar para classificação. (...) Caso nem 

saiba nem deva saber que a matéria está sujeita a segredo de Estado não pode 

ser responsabilizado por fornecer a informação”. A posição de Veiga deve ser 

adotada com cautela. Compreendemos que somente se admitirá a negativa, no 

caso relatado, se a classificação for feita imediatamente, antes de exauridas as 

instâncias recursais legalmente previstas. – Destaques nossos. 

 

CUNHA FILHO e XAVIER, 2014, p. 215 – In: Lei de Acesso à Informação: teoria e 

prática.  
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16. Com base nesse marco, havendo ainda possibilidade de recurso para a CMRI e face 

ao compromisso firmado pelo recorrido nestes autos no sentido de reavaliar todas as 

informações demandas no prazo de 90 dias a contar da constituição do citado Grupo de 

Trabalho que será feita ainda em março de 2017, mantém se a negativa parcial de acesso 

às informações pelos mesmos fundamentos apresentados no NUP 00077.000370/2013-

86: 

 

15. À informação não foram anexados os TCIs relativos ao objeto do presente 

recurso, inviabilizando o exercício da competência atribuída à CGU para análise 

dos procedimentos de classificação, nos termos do inciso III do art. 16 da Lei 

12.527/2013. 

 

16. Desta forma, embora não tenha o condão de alterar a natureza pública 

da informação requerida, o procedimento classificatório altera substancialmente o 

objeto do pedido, razão pela qual se faz prejuízo à cognição do caso trazido para 

decisão em face da impossibilidade de fato (ponto 15 do Despacho) da análise. 

 

 

Conclusão 

17. Opina-se, por todo o exposto, pela perda parcial do objeto deste recurso, haja vista 

o compromisso de entrega de parte das informações demandas nestes autos ainda que 

com eventuais tarjas, e, no mérito, pela negativa de acesso às informações protegidas por 

sigilos legais específicos ou que possam colocar em risco a segurança e integridade do 

Estado ou da sociedade, desde que devidamente classificadas antes do término deste 
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procedimento administrativo ou apontados o fundamento legal do sigilo especial, o que 

poderá ser revisto na instância superior e acompanhado pela CGU na hipótese de 

necessidade de execução da resolução negociada. 

 

DANTON LOPES 

Auditor Federal de Finanças e Controle 

 

VÍTOR CÉSAR S. XAVIER 

Auditor Federal de Finanças e Controle 
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De acordo. 

À consideração superior. 

 

 

Érica Bezerra Queiroz Ribeiro 

Coordenadora-Geral de Recursos de Acesso à Informação (CGRAI) 

Ouvidoria-Geral da União 

 

 

 

 

 

 

D E C I S Ã O  

 

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

Decreto 8.910/2016, de 22 de novembro de 2016, adoto como fundamento deste ato o 

parecer acima, para decidir pela perda parcial do objeto do recurso interposto e, no 

mérito, pelo seu desprovimento, nos termos do art. 23 do Decreto no 7.724/2012, no 

âmbito do pedido de informação 00077.000541/2016-10, direcionado à SECOM-PR – 

Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. 

Registre-se que o recorrido deverá reavaliar as informações objeto desta 

solicitação, nos termos do compromisso firmado, e disponibilizar as informações públicas 

ao demandante. No caso de existência de informações sigilosas, o fundamento legal ou 

o Termo de Classificação das Informações deverão ser informados ao recorrente. 
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GILBERTO WALLER JÚNIOR 

Ouvidor-Geral da União 


