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P A R E C E R

Referência: 00077.000622/2013-77

Assunto: Recurso  interposto  por  cidadão  à  CGU  contra  decisão
denegatória de acesso à informação, com fundamento no art.
23 do Decreto no 7.724, de 16 de maio de 2012.

Restrição de 
Acesso:

Informação de natureza ostensiva.

Ementa: Solicitação  de  informação  classificada.  Pedido  de
desclassificação  de  informação.  À  luz  do  art.  16  da  Lei
12.527/2011, a CGU não possui competência para a revisão
de mérito do ato decisório de classificação de informação, mas
tão somente a sua aderência  à Lei.  O TCI possui  natureza
ostensiva,  à  exceção  do  campo  razões  da  classificação,
inexistindo razão de direito que sustente a restrição integral de
acesso  às  informações  nele  contidas.  Solicitação  de
informações  acerca  de  4118  documentos,  pedido
desproporcional, nos termos do inciso II do art. 13 do Decreto
7.724/2012. Recurso desprovido. 

Recorrido: Gabinete  de  Segurança  Institucional  da  Presidência  da
República – GSI-PR

Recorrente:

Senhor Ouvidor-Geral da União,

I - RELATÓRIO

1. Trata o presente de Parecer de recurso em sede de solicitação de aces-
so à informação pública, com base na Lei nº 12.527/2011, formulado por cidadão em
12/04/2013 em face do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da Repú-
blica-GSI/PR, o qual, ao fazer referência a comunicação do Sr. Ministro Chefe do GSI
à Comissão  de Relações Exteriores  e  Defesa Nacional  do  Senado,  supostamente
ocorrida em 2001, na qual comunicava que o órgão detinha, na ocasião, 8.344 docu-
mentos  classificados como "reservados",  56.644 como "confidenciais",  4.116 como
"secretos" e apenas dois como "ultrassecretos", indaga: 

1. Informação sobre a atual localização desses arquivos e se
de fato todos esses documentos referidos na mensagem envia-

Página 1 de 12



                                                         

                                                             
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Controladoria-Geral da União
Ouvidoria-Geral da União

da ao Senado foram remetidos no ano passado ao Arquivo Na-
cional.
2. Caso ainda não tenham sido remetidos ao Arquivo Nacional,
solicito acesso aos mesmos.
3. Solicito informação sobre data de produção e classificação
dos documentos SECRETOS indicados na mensagem ao Se-
nado e que por ventura ainda estejam sob a guarda do GSI.
4. Caso os mesmos ainda estejam sob proteção, solicito, con-
forme previsto na lei, a sua declassificação.
5. Solicito informação sobre data de produção e classificação
dos documentos ULTRASSECRETOS indicados na mensagem
ao Senado e que por ventura ainda estejam sob a guarda do
GSI.
6. Caso os mesmos ainda estejam sob proteção, solicito, con-
forme previsto na lei, a sua declassificação.

2. Ao  dia  6/05/2013,  o  órgão  manifestou-se tempestivamente,  a  fim  de negar
acesso sob os fundamentos que seguem:

[...]  este  Serviço de Informação ao Cidadão do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da Republica esclarece
que  não  foram  encontrados  registros  de  comunicação,  em
setembro de 2001, com o conteúdo citado, entre o Gabinete de
Segurança Institucional e a Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional do Senado Federal.

3. Irresignado,  o  requerente  interpôs  recurso  em primeira  instância  em
6/05/2013,  no  qual  reiterava  o  seu  pedido  original,  explicando,  contudo,  que  tal
comunicação não se dera no ano de 2001, mas no ano de 2011.

4. Em 13/05/2013, indeferindo o recurso interposto, o órgão argumentou
que:

[...] esta autoridade recursal confirma que o Senhor Ministro de
Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presi-
dência da República encaminhou à Comissão de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional do Senado Federal comunicação re-
ferente ao tema em apreço, com data de 16 de setembro de
2011- anterior, portanto, à edição da Lei de Acesso à Informa-
ção( Lei nº 12. 527, de 18 de novembro de 2011. No que con-
cerne ao assunto do requerimento de V.Sa. , informa-se que os
documentos desclassificados produzidos até o dia 15 de março
de 1990, quando da extinção do Serviço Nacional de Informa-
ções (SNI) ou sob sua guarda, quando produzidos pelas extin-
tas Comissão Geral de Investigações(CGI) ou Secretaria Geral
do Conselho de Segurança Nacional (SG/CSN), foram recolhi-
dos ao Arquivo Nacional,  conforme determinação contida no
Decreto nº 5.584 , de 18 de novembro de 2005. Os documen-
tos  desclassificados  produzidos  pelo  órgãos  sucessores  do
SNI, como o Departamento de Inteligência da Secretaria de As-
suntos  Estratégicos  (DI/SAE),  Subsecretaria  de  Inteligência
(SSI) e Secretaria de Inteligência (SI)- os dois últimos vincula-
dos à extinta Casa Militar da Presidência da República-, no pe-
ríodo de 16 de março de 1990 a 7 de dezembro de 1999 (data
de criação da Agência Brasileira de Inteligência - ABIN), já des-
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classificados, foram encaminhados ao Arquivo Nacional, con-
forme a Portaria Ministerial Conjunta MJ/GSI nº 35, de 09 de
maio de 2012. Documentos produzidos pela ABIN- ou outro ór-
gão do GSI- e ainda sob classificação sigilosa seguem custodi-
ados, sendo, por óbvio, seu acesso somente permitido a pesso-
as autorizadas. No que se refere a informações sigilosas classi-
ficadas como ultrassecretas e secretas, o órgão que as produ-
ziu tem prazo até 16 de maio de 2014 para a execução do devi-
do processo de reavaliação, conforme estabelecido na Lei nº
12. 527, de 18 de novembro de 2011, que assim se pronuncia:
(...) “ art. 39. Os órgãos e entidades públicas deverão proceder
à reavaliação das informações classificadas como ultrassecre-
tas e secretas no prazo máximo de 2 (dois) anos, contado do
termo inicial de vigência desta lei. (art. 47. Esta lei entra em vi-
gor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação.).
Quanto às informações desclassificadas nos últimos doze me-
ses (a serem encaminhadas à guarda do Arquivo Nacional), as-
sim como as produzidas (e sob classificação sigilosa e, portan-
to, restrição temporal de acesso), o órgão publicará, em espaço
de transparência ativa, em sítio próprio na internet, a partir de
1º de junho do corrente ano, relações específicas para cada
caso, conforme o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012,
que  assim determina:  (...)  “art.  45.  A autoridade máxima de
cada órgão ou entidade publicará anualmente, até o dia 1° de
junho, em sítio na internet: I - rol das informações desclassifica-
das nos últimos doze meses; II - rol das informações classifica-
das em cada grau de sigilo

5. Em 14/05/2013,  o  cidadão interpôs recurso à  autoridade máxima do
órgão, reiterando o seu pleito por entende-lo não atendido pela resposta fornecida.  

6. Respondeu  o  órgão  em  20/05/2013  para  indeferi-lo,  ratificando  a
resposta anteriormente fornecida e enfatizando, que:

[...]  os documentos sigilosos produzidos pela ABIN- ou outro
órgão do GSI/PR -e ainda classificados como ultrassecreto ou
secreto-  seguem custodiados,  vigorando  o  prazo  até  16  de
maio  de  2014  para  a  execução  do  devido  processo  de
reavaliação,  conforme  previsto  na  Lei  nº  12.527,  de  18  de
novembro  de  2011.  Acrescenta  que  os  documentos
classificados nos graus de sigilo ultrassecreto e secreto estão
compreendidos nos prazos enquadrados no que prescrevem os
incisos I e II do art. 28 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de
2012. Além do mencionado, considera-se que permanecem as
razões da classificação, assim como a possibilidade de danos
ou  riscos  decorrentes  da  divulgação  ou  acesso  irrestrito  à
Informação, na forma do que preceituam, respectivamente, os
incisos III  e  IV do  art.  35 do decreto  em consideração.  Por
último, cumpre aduzir  que a referida Lei nº 12.527/2011, em
sua  seção  III  “da  proteção  e  do  controle  de  informações
sigilosas“,  art.  25,  §  1º,  estabelece,  com clareza  meridiana,
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que“  o  acesso,  a  divulgação  e  o  tratamento  de  informação
classificada  como  sigilosa  ficarão  restritos  a  pessoas  que
tenham necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente
credenciadas  na  forma  do  regulamento,  sem  prejuízo  das
atribuições dos agentes públicos autorizados por lei “(in verbis).

7. Em  face  do  indeferimento  de  seu  pleito,  o  recorrente  fez  uso  da
prerrogativa que lhe é facultada pelo art. 23 do Decreto 7.724/2012 para interpor o
presente Recurso à CGU em 22/05/2013, no qual no qual sustenta:

Reitero, mais uma vez, o pedido original com alterações feitas
nos recursos para ter acesso ao que foi solicitado. Destaco, por
oportuno,  que  a  última  resposta  do  GSI  não  abordou
diretamente o que foi pedido. A resposta é genérica, visto que
não indicou o que foi pedido na forma seguinte:

"3. Solicito informação sobre data de produção e classificação
dos  documentos  SECRETOS  indicados  na  mensagem  ao
Senado e que por ventura ainda estejam sob a guarda do GSI.
(...)

5. Solicito informação sobre data de produção e classificação
dos documentos ULTRASSECRETOS indicados na mensagem
ao Senado e que por ventura ainda estejam sob a guarda do
GSI.".  Não  há  nenhuma  indicação  de  quem  produziu  o
documento,  até  quando  foi  classificado,  tendo  a  resposta
apenas confirmado que ainda existem documentos protegidos
por classificação. É importante destacar que não está aqui se
tratando  de  documentação  desconhecida  e  não  catalogada
pela  administração.  Isso  porque  o  GSI  já  tem  todos  os
documentos  mapeados  uma  vez  que  o  número  de  papéis
classificados  fora  já  indicado  em  resposta  a  senador  da
República  em 2011.  Ora,  como boa  parte  do  material  já  foi
repassada ao Arquivo Nacional, como sustenta o GSI, trata-se
portanto  de  espectro  muito  reduzido  de  documentos,
considerando  que  o  pedido  fala  naqueles  classificados
principalmente como SECRETOS e ULTRASSECRETOS.

Aduzo ainda que, no pedido, foi feita formalmente a solicitação
para a desclassificação de documentos ainda protegidos, como
assegura  a  Lei  de  Acesso  à  Informação  (LAI).  Na  resposta
negativa ao referido pedido, o órgão parece não ter seguido o
disposto no artigo 19 do decreto que regulamentou a LAI que
estabelece em seu §1o  que "as razões de negativa de acesso
a  informação  classificada  indicarão  o  fundamento  legal  da
classificação,  a  autoridade  que  a  classificou  e  o  código  de
indexação do documento classificado". A resposta faz menção
genérica a fundamento legal, mas não indica a autoridade que
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classificou o documento nem indica o código de indexação do
documento  classificado.  Essa  lacuna,  aliás,  apenas  repete
outra já citada acima de que não foi respondido os itens 3 e 5
mencionados no presente recurso.

A administração cita ainda que a LAI, em sua seção III, artigo
25 estabelece que "o acesso, a divulgação e o tratamento de
informação  classificada  como  sigilosa  ficarão  restritos  a
pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam
devidamente  credenciadas  na  forma  do  regulamento,  sem
prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados por
lei". Ora, tal dispositivo não se aplica ao referido pedido, sendo
completamente  descabida  sua  referência.  Do  contrário,
poderia-se  julgar  que  a  administração  quer  alegar  que
documentos  classificados  só  podem  ser  divulgados  para
pessoas autorizadas. Se assim o fosse toda a LAI deixaria de
ter validade, considerando que o espirito da lei é exatamente o
contrário.  Havendo  documento  classificado,  é  permitido
apresentação  de  pedido  de  desclassificação  e  portanto  sua
divulgação para o autor do requerimento.

Cabe ainda destacar que tanto a LAI como o decreto que a
regulamentou  asseguram  esse  direito  de  qualquer  pessoa
apresentar  pedido  de  desclassificação  de  documentos,
independente  do  prazo  genérico  estabelecido  na  mesma
legislação para que a administração analise todo seu estoque
de documentos  para  revisão  geral  de  classificação.  Aqui  foi
feito  um pedido específico de desclassificação que não está
subsumido ao prazo de 2014. E a legislação é clara com já
referido  anteriormente.  Diz  artigo  36  da  LAI:  "O  pedido  de
desclassificação ou de reavaliação da classificação poderá ser
apresentado aos órgãos e entidades independente de existir
prévio  pedido  de acesso à informação.  Parágrafo  único.   O
pedido  de  que  trata  o  caput  será  endereçado  à  autoridade
classificadora, que decidirá no prazo de trinta dias".

Resumindo,  o  pedido  original  solicitava  acesso  aos
documentos indicados em resposta a senador da República em
2011.  Havendo  o  GSI  dito  que  a  maior  parte  já  foi  para  o
Arquivo Nacional, foi solicitado então que fosse indicada data
de classificação e produção dos documentos ainda protegidos
por  sigilo  nos  graus  SECRETO  E  ULTRASSECRETO;   e
subsidiariamente  foi  apresentado  pedido  de  desclassificação
dos mesmos na forma  da lei  de acesso à informação.

8. Entendendo que subsídios adicionais deveriam ser fornecidos para que
se procedesse à análise do caso em apreço, esta Controladoria-Geral da União fez
gestão junto ao órgão, a fim de solicitar-lhe esclarecimentos que pudessem auxiliar a
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compreensão das circunstâncias do pedido,  expedindo o Ofício nº  23574,  no qual
aduzia-se que:

3.  Em  que   pese   não   caber   a   esse   juízo   pronunciar-se
sobre    pedidos    de  desclassificação    de    informação,
entendemos   que   subsídios   adicionais    deverão   ser
fornecidos  pelo  órgão  recorrido  no  que  se  refere  ao  pedido
contido na alínea ‘b’ do presente. 

Deste modo, indagamos:

a)   Há   registro   de   quais   e   quantas   informações
classificadas como secretas e ultrassecretas na vigência da Lei
11.111/2001 permanecem classificadas?

b)   No   documento   que   formaliza   a   classificação   de
tais  documentos    à    luz    da    Lei    11.111/2001   ou
legislação   anterior, existe   referência   à   data   de   produção
e   classificação   da informação?

c)   Existe   repositório   unificado   dos   documentos   referidos
no item   anterior    e,    se    existente,    encontra-se   tis
informações disponível em base de dados de fácil extração? 

9. Em  resposta,  oferecida  por  correio-eletrônico  em  11/09/2013,  após
reiteração por aquele mesmo canal, informou o órgão que:

Em atenção ao pedido em questão   (NUP 00077.000622/2013-
77  )e  conforme  conversação  telefônica,  informo  a   data  de
produção e de classificação dos únicos 02 (dois) documentos
ultrassecretos integrados aos arquivos do GSI: 
-  Documento  tipo  Ofício,  datado  e  classificado  em  03  de
setembro de 1990 ;e 
-Documento tipo Ofício, datado e classificado em 09 de outubro
de 1990.
Como se verifica pela data de produção e de classificação dos
mesmos,  ambos documentos  sigilosos  custodiados pelo  GSI
seguem sob a classificação original e consequente restrição de
acesso, de conformidade com o que prevê   o Art.24  da Lei nº
12. 527/ 2011.

10. É o relatório. 

II - ANÁLISE
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11. Observa-se, preliminarmente, que o recurso interposto perante a CGU é
tempestivo, visto que foi apresentado dentro do prazo de 10 (dez) dias previsto no art.
23 do Decreto nº 7.724/2012.

12. Cumpre, primeiramente, delimitar o objeto do presente recurso em face
do pedido original, visto que a reiteração em sede recursal não abrangia senão parte
do  quantum  inicialmente  demandado.  Portanto,  diante  dos  termos  do  recurso,
podemos fixar seu objeto em: 

Data de produção e classificação dos documentos secretos e
ultrassecretos indicados na mensagem ao Senado e que por
ventura ainda estejam sob a guarda do GSI.  Adicionalmente,
solicita   a  desclassificação  das  informações  secretas  e
ultrassecretas referidas, caso permaneçam resguardadas pelo
sigilo. 

13. Como reiterado por esta CGU, convém uma vez mais atentar para a
ausência  de  competência  legal  deste  órgão  para  a  análise  de  mérito  de  decisão
classificatória, devendo esta recair somente sobre os procedimentos formais atinentes
à adoção do ato decisório de classificação,  como se depreende do art.  16 da Lei
12.527/2011:

Art. 16.  Negado o acesso a informação pelos órgãos ou entida-
des do Poder Executivo Federal, o requerente poderá recorrer
à Controladoria-Geral da União, que deliberará no prazo de 5
(cinco) dias se: 
[...]
III - os procedimentos de classificação de informação sigilosa
estabelecidos nesta Lei não tiverem sido observados; e 

14. Tal é o entendimento consolidado pelo Decreto 7.724/2012, o qual, ao
regulamentar a Lei de Acesso à Informação, não previu que a CGU se tornasse instân-
cia recursal no processo de desclassificação previsto em sua seção III. A análise ou
reavaliação do mérito da classificação de informação em grau de sigilo, quanto a per-
manência ou superveniência de conjuntura que fundamente a sensibilidade da infor-
mação sob restrição de acesso,  é prerrogativa da autoridade que a haja classificado
ou à autoridade máxima do órgão, caso aquela a negue, cabendo a palavra final à Co-
missão Mista de Reavaliação de Informações. 

15. Por  oportuno,  conveniente  se  faz  uma breve  análise  dos  efeitos  da
utilização do Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão como meio de interposição
de  pedido  de  desclassificação.  Embora  não  disponha  de  meio  próprio  para  ser
requerido, o pedido de desclassificação não deve ser aceito se interposto por meio do
e-SIC, vez que este é desenhado para atuar no rito processual estabelecido para o
pedido  de  acesso  à  informação.  Exemplo  claro  é  o  de  que,  tivesse  o  requerente
ingressado pela via correta, isto é, pelo protocolo do órgão, este recurso de terceira
instância sequer existiria, dado que, respeitados os prazos legais, caberia à Comissão
Mista de Reavaliação de Informação a última palavra, já em segunda instância. Desta
feita,  por  meio  do  encaminhamento  de  tal  pleito  por  via  inapta  a  recebê-lo,
subverteram-se os prazos do processo de desclassificação definidos pela Seção III do
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Decreto 7.724/2012, suprimiram-se instâncias decisórias e criaram-se outras. Mesmo
à luz do princípio da economia processual, tais vícios apresentam-se como insanáveis,
vez que há de se estabelecer uma relação inversa entre o custo processual e o limite
de segurança exigível à tomada da decisão.

16. Cinge-se a matéria conhecida do recurso, portanto, a “data de produção
e classificação dos documentos secretos e ultrassecretos indicados na mensagem ao
Senado e que por ventura ainda estejam sob a guarda do GSI.” Note-se que, no pre-
sente, não solicita o cidadão acesso a informação classificada, mas informação acerca
de informação classificada, a qual não se poderia, em tese, opor sigilo, visto que tra-
tar-se-iam de dados constantes no Termo de Classificação de Informação-TCI. 

17. O TCI, documento que formaliza o ato decisório discricionário e formal
de classificação de informação, é documento de natureza pública, cuja restrição de
acesso recai tão-somente sobre campo específico “razões da classificação”. Os dados
remanescentes, tais como aqueles solicitados pelo requerente reputam-se não apenas
públicos, mas igualmente ostensivos. Portanto, inexiste hipótese legal de sigilo que
inspire a inobservância da publicidade como preceito no caso em concreto.

18. De outra parte, utiliza-se o recorrente da premissa de que remanesceria
pequena quantidade de documentos a serem analisados, e que estes já estariam sufi-
cientemente sistematizados para que o órgão não experimentasse excessivo ônus no
processamento de sua demanda. Do fato de se haverem contabilizado os documentos
gravados por sigilo não se depreende, no entanto, que hajam organizado os dados a
eles referentes e tampouco que hajam registrado em base de dados única a informa-
ção ora solicitada. Portanto, a análise de 4.116 documentos secretos, classificados à
luz do Decreto 4.553/2002, o qual sequer previa modelo de TCI em que constassem
tais itens, não deve presumir-se como tarefa de fácil execução. 

19. A resposta oferecida pelo órgão tampouco dá margens a grandes inter-
pretações no sentido de reduzir o montante de 4.116 documentos secretos, visto que,
ao referir-se a documentos produzidos até 1999, poder-se-ia concluir que apenas par-
te dos documentos classificados com base no inciso II do art. 7º do Decreto 4553/2002
pudessem haver sido destinados ao Arquivo Nacional – não por reavaliação de classi-
ficação, mas por decurso do prazo. 

20. Contudo, da análise do rol de documentos classificados publicada pelo
GSI em cumprimento ao inciso II do art. 45 do Decreto 7.724/2012, percebe-se que,
dos citados 8.344 documentos classificados como "reservados" e 56.644 como "confi-
denciais", remanesceram 1.211 documentos classificados como reservados à luz da
legislação vigente. Do fato de haver o GSI publicado rol apenas com informação reser-
vada, depreende-se que faz uso o órgão do prazo legal estabelecido nas disposições
transitórias de referido decreto para a reavaliação das informações anteriormente clas-
sificadas em grau secreto ou ultrassecreto, em seu art. 72. 
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21. Deste modo, parece-nos evidente que a solicitação da informação que
implique a consolidação de dados relativos a 4.116 informações classificadas implica a
imposição de ônus excessivo à Administração, dada a sua disseminação por diferen-
tes repositórios, meios e sistemas de informação.  Desta forma, incorreria o pedido em
hipótese de desproporcionalidade, na qual o art. 13, II do Decreto 7.724/2012 faculta a
Administração a possibilidade de resistir ao seu atendimento:

Art. 13.  Não serão atendidos pedidos de acesso à informação:
[...]
II - desproporcionais ou desarrazoados; ou

22. Conforme entendimento reiterado por esta Controladoria, ao tratarmos
de volume ou quantidade de informações contidas em um escopo delimitado, estamos
diante da análise de proporcionalidade, nos termos do inciso II do aludido dispositivo.
Se bem o comando do caput do art. 13 deva ser interpretado como a faculdade da Ad-
ministração de opor resistência a pedidos que aparentem não trazer o requisito previs-
to no art. 12, II daquele Decreto, não sendo um comando em absoluto, o princípio da
proporcionalidade induz muitas vezes, no caso concreto, a que seja feito uso deste
dispositivo. Ora, na perspectiva de impor à Administração ação que aloque quantidade
excessiva de recursos ao tratamento de uma demanda individual – por mais que ela
se revista dos atributos do interesse coletivo – vulnerando a execução dos serviços tí-
picos a fim de assegurar o direito de acesso em detrimento da continuidade do serviço
público, é razoável que se opte pela solução que possa não sacrificar nem a prestação
de serviço nem a intimidade de terceiros. 

23. Frise-se, neste contexto, que a caracterização do pedido como despro-
porcional decorre não do pedido, mas da condição de fato da gestão da informação
em estoque na Administração Pública Federal, a qual, nem sempre tem conseguido
responder à altura às demandas legítimas da sociedade, intensificadas após a inaugu-
ração do novo regime de acesso à informação. 

24. Guardando coerência com tal entendimento, solicitou-se do órgão que
informasse  os  dados  solicitados  relativamente  aos  documentos  ultrassecretos,  os
quais este prontamente pôde rastrear a informar à CGU.

25. Por  oportuno,  conveniente  traçar  considerações  acerca  da  alegação
sustentada pelo recorrente no trecho que tomamos a liberdade de novamente trans-
crever:

A administração cita ainda que a LAI, em sua seção III, artigo
25 estabelece que "o acesso, a divulgação e o tratamento de
informação classificada como sigilosa ficarão restritos a pesso-
as que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam devida-
mente  credenciadas na forma do regulamento,  sem prejuízo
das atribuições dos agentes públicos autorizados por lei". Ora,
tal dispositivo não se aplica ao referido pedido, sendo comple-
tamente descabida sua referência. Do contrário, poderia-se jul-
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gar que a administração quer alegar que documentos classifi-
cados só podem ser divulgados para pessoas autorizadas. Se
assim o fosse toda a LAI deixaria de ter validade, considerando
que o espirito da lei é exatamente o contrário.

26. A Lei 12.527/2011, ao regulamentar o inciso XXXIII do art. 5º da Consti-
tuição Federal, o faz em sua plenitude – ou seja, disciplina o direito de acesso e as hi-
póteses de sua restrição nas hipóteses “cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado”. Ao versar sobre esta última parte, estabeleceu a Lei graus de
sigilo, prazos e procedimentos de classificação de informação pública que deva ser
resguardada do acesso. 

27. A efetividade de tais medidas exigem a procedimentos específicos para
acesso  àquela  informação  a  pessoas  autorizadas,  disciplinados  pelos  Decretos
7.724/2012 e 7.845/2012, ambos regulamentadores da Lei de Acesso à Informação.
Por conseguinte, a acessibilidade à informação de tal natureza deverá condicionar-se
ou por meio de Credenciamento de Segurança ou por meio de assinatura de Termo de
Compromisso de Manutenção de Sigilo. 

28. É certo que não se faz oponível ao pedido de desclassificação o art. 25
da Lei 12.527/2011, por versar sobre salvaguarda de informação classificada, e não
sobre o procedimento previsto para afastar tal natureza da informação a que se pre-
tende acessar, contudo, como já tratado neste parecer aos seus §§ 13 e ss., o meio
eleito para interposição do pedido de desclassificação não obedece ao rito processual
previsto na norma, pela qual jamais poderia ser recebido como tal. Deste modo, inata-
cável o argumento do órgão. 

29. Consignemos,  por  derradeiro,  que se olvidou o  GSIPR de manifestar  a
identidade das autoridades que adotaram as decisões de primeira e segunda instânci-
as, em evidente descuido do art. 22 da Lei 9.784/1999, cuja aplicação é subsidiária à
Lei 12.527/2011:

Art. 22. Os atos do processo administrativo não dependem de
forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir.
§ 1o Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em
vernáculo, com a data e o local de sua realização e a assinatu-
ra da autoridade responsável.

30. Tal fato, constatado nos autos, implica a impossibilidade de avaliação
da plena aderência de referidos recursos ao Decreto 7.724/2011, em especial no que
se refere à competência da autoridade responsável pela decisão, nos termos do § úni-
co do art. 21 deste normativo:

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
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à que adotou a decisão, que deverá apreciá-lo no prazo de cin-
co 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.

III - CONCLUSÃO

58. Diante do exposto, opino pelo conhecimento do presente recurso, opi-
nando,  em seu  mérito,  pelo  seu  desprovimento,  fulcro  no  art.  13,  II  do  Decreto
7.724/2012.

59. Ademais, em face da irregularidade do procedimento apontada aos §§
29 e 30, recomenda-se seja cientificada a autoridade de monitoramento a que se
refere o art. 40 da Lei 12.527/2011 para que esta tome as providências necessárias à
correção  desta  irregularidade,  de  forma  a  assegurar  o  cumprimento  das  normas
processuais previstas no Decreto 7.724/2012. 

60. À apreciação do Sr. Ouvidor-Geral da União.
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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 pelo  desprovimento  do recurso interposto,

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

00077.000622/2013-77,  direcionado  ao  gabinete  de  Segurança  Institucional  da

Presidência da República.
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