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

PARECER

Referência: 00077.000630/2016-66

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

Restrição de 
acesso:

Sem restrição.

Ementa: Objeto  do  recurso:  Cidadão  solicita  os  processos  de  quarentena  dos  ex-
ministros da ex-presidente Dilma Rousseff. 

Opinião  técnica:  Opina-se  pela  perda  parcial  do  objeto,  uma  vez  que  os
processos foram disponibilizados parcialmente, e pelo desprovimento no que se
refere às informações pessoais sensíveis lá contidas. 

Órgão ou entidade
recorrido (a):

Casa Civil da Presidência da República – CC/PR  

Recorrente: G.G.N.M.

Palavras-chave Processo  administrativo.  Negativa  sem fundamentação  legal.  Informações  pessoais.
Perda  parcial  do  objeto.  Conhecido  e  parcialmente  desprovido.  Recomendação.
Garantir que a autoridade responsável por julgar o recurso de segunda instância seja a
autoridade máxima da instituição pública.

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
00077.000630/2016-66

Ação Data Teor

Pedido
01/06/2

016

“Solicito  cópia  integral  dos  pedidos  de  quarentena
dos  Ex-  Ministros  do  Governo  Dilma  Roussef  em
análise na Comissão de Ética da Presidência.”

Resposta Inicial 22/06/2
016

“Em atenção ao pedido de informações apresentado
por  Vossa  Senhoria  em que são solicitadas  “Cópia
integral dos pedidos de quarentena dos Ex-Ministros
do Governo Dilma Rousseff em análise na Comissão
de Ética da Presidência”, cabe informar o que segue.
A  Comissão  de  Ética  Pública  da  Presidência  da
República (CEP/PR) adota o entendimento de que nos
processos de consulta previstos na Lei nº 12.813/2013
- em que são examinadas a presença de conflito de
interesses,  a  fixação  do período de  quarentena e  a
pertinência  do  pagamento  de  remuneração
compensatória  -  por  tratarem  de  informações
relativas à vida privada dos consulentes, os quais ali
expõem detalhes de sua vida profissional, tais como
propostas  de  trabalho  recebidas,  são  integralmente



classificados como pessoais (art.  31, § 1º da Lei nº
12.527/2011  e  art.  55  do  Decreto  nº  7.724/2012),
razão pela qual o acesso aos citados procedimentos
está  restrito  aos  agentes  públicos  legalmente
autorizados  e  à  pessoa  nele  interessada  ou
referenciada.  Com  este  fundamento,  o  pedido  de
fornecimento  de  “Cópia  integral  dos  pedidos  de
quarentena  dos  Ex-Ministros  do  Governo  Dilma
Rousseff  em  análise  na  Comissão  de  Ética  da
Presidência”  não  pode  ser  deferido.  Eis  o  que
tínhamos a informar. Salientamos que, de acordo com
o  art.  15  da  Lei  de  Acesso  à  Informação  (Lei  nº
12.527/12) e com o art. 21 do Decreto 7.724/2012, há
possibilidade de recurso no prazo de 10 (dez) dias.
Com informações  da  Casa  Civil  da  Presidência  da
República.  Atenciosamente,  Serviço  de  Informações
ao Cidadão Palácio do Planalto (...).”

Recurso à Autoridade
Superior

22/06/2
016

“O  dinheiro  que  os  Ex-Ministros  vão  receber  é
público, e sairá do bolso de cada cidadão brasileiro.
A justificativa é ilegal e desrespeita a transparência
pública. A lei de Acesso à informação exige de todos
os  servidores  públicos  a  divulgação  de  seus
contracheques.  SO processos  de  concursos  públicos
são  transparentes,  os  processos  de  licitações  são
transparentes.
E  por  que  não  os  processos  de  quarentena  serem
transparentes?
A justificativa contraria dispositivo constitucional da
impessoalidade. Exijo o direito de saber como estão
sendo instruídos esses processos.
Que  vocês  não  divulguem  a  parte  pessoal  dos
processos, mas pelo menos em parte euq tenho direito
à  informação.  Desta  forma,  solicito  deferimento  do
meu pedido original.”

Resposta do Recurso à
Autoridade Superior

27/06/2
016

“(...)  As  respostas  da  Comissão  de  Ética  Pública
(CEP) são as que seguem: Como informado a V. Sa., a
CEP adota  o  entendimento  de  que  nos  pedidos  de
consulta  sobre  conflito  de  interesses,  a  fixação  do
período de quarentena (Lei n° 12.813/2013 e Decreto
n°  4.187/2002),  por  tratar  de  informações  e
documentos  de  interesse  pessoal,  relativos  à  vida
privada dos consulentes, os quais ali expõem detalhes
de  sua  vida  profissional,  tais  como  propostas  de
trabalho  recebidas,  são  integralmente  classificados
como pessoais (art. 31, § 1º da Lei nº 12.527/2011 e
art. 55 do Decreto nº 7.724/2012), razão pela qual o
acesso aos citados pedidos está restrito aos agentes
públicos  legalmente  autorizados  e  à  pessoa  nele
interessada ou referenciada. No entanto, a íntegra das
decisões  conclusivas  das  respectivas  consultas  pode
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ser  disponibilizada,  mediante  agendamento  pelo
telefone  3411-2924  e  o  pagamento  referente  ao
serviço de reprografia, por meio de emissão de Guia
de Recolhimento da União (GRU) no sítio eletrônico
do  Tesouro  Nacional
(http://www.tesouro.fazenda.gov.br/). Quanto ao valor
de  remunerações  compensatórias,  as  respectivas
demandas devem ser dirigidas aos órgãos pagadores,
uma vez que a CEP não detém tais informações. Eis o
que  tínhamos  a  informar.  Cordialmente,  Mauro  de
Azevedo  Menezes  Presidente.  Informamos  que,  de
acordo com a Lei nº 12.527/12 e com o Decreto nº
7724/12, há a possibilidade de recurso no prazo de 10
(dez) dias, nas formas e condições estabelecidas pelos
artigos 15 e 21 da Lei e do Decreto, respectivamente.
Com informações  da  Casa  Civil  da  Presidência  da
República.  Atenciosamente,  Serviço  de  Informações
ao  Cidadão  do  Palácio  do  Planalto  -
www.planalto.gov.br/acessoainformacao”

Recurso à Autoridade
Máxima

01/07/2
016

“O  dinheiro  que  os  Ex-Ministros  vão  receber  é
público, e sairá do bolso de cada cidadão brasileiro.
A justificativa é ilegal e desrespeita a transparência
pública. A lei de Acesso à informação exige de todos
os  servidores  públicos  a  divulgação  de  seus
contracheques.  SO processos  de  concursos  públicos
são  transparentes,  os  processos  de  licitações  são
transparentes.
E  por  que  não  os  processos  de  quarentena  serem
transparentes?
A justificativa contraria dispositivo constitucional da
impessoalidade. Exijo o direito de saber como estão
sendo instruídos esses processos.
Que  vocês  não  divulguem  a  parte  pessoal  dos
processos, mas pelo menos em parte euq tenho direito
à  informação.  Desta  forma,  solicito  deferimento  do
meu pedido original.”

Resposta do Recurso à
Autoridade Máxima

08/07/2
016

“(...)  A  Comissão  de  Ética  Pública  (CEP)  ratifica
integralmente  as  respostas  anteriormente  enviadas
(...).”

Recurso à CGU 11/07/2
017

“Simplesmente  a  Comissão  de  ética,  que  exige
transparência  de  todos  os  servidores  federais,
"esconde"  os  processos  de  quarentena  de  Ex-
Ministros do Governo Dilma.
Solicito detalhes dos processos porque os recursos da
quarentena sairão do bolso dos brasileiros e precisam
ser publicados os detalhes processuais.
Chega  de  esconder  contratos"  queremos  um  Brasil
livre de privilégios!
Portanto,  recorro  das  decisões  desta  comissão  de
ética.
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Quero ter acesso aos processos de quarentena, e isso
não precisa de cópia impressa, apenas cópia digital já
atenderia o objetivo desta demanda.
Salta aos  olhos  a Comissão de  ética  querer  cobrar
por cópia, que não foi solicitada e não há necessidade
de  cobrança  pelo  fato  dos  processos  poderem  ser
digitalizados.
Vergonha a decisão da CE.
Aguardo deferimento.”

Instrução do processo

18/07/2
016 a

07/02/2
017

A  Casa  Civil  prestou  à  CGU  os  esclarecimentos
necessários à instrução do processo.

É o relatório.

Análise 

2. O recurso foi apresentado perante o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral

da União (CGU) de forma tempestiva e recebido conforme disposto no 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 7.724/2012:

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 7.724/2012
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 consta que a autoridade

que proferiu a decisão em primeira instância era hierarquicamente superior à que adotou a decisão inicial, mas

não consta que a autoridade que proferiu a decisão em segunda instância tenha sido a autoridade máxima da

instituição.

4. O presente recurso tem por objeto os processos de “quarentena” dos ex-ministros da ex-

presidente  Dilma  Rousseff  em análise  na  Comissão  de  Ética  Pública  (CEP)  da  Presidência  da

República.

CGU SAS, Quadra 01, Bloco A - Edifício Darcy 
Ribeiro
Brasília/DF - CEP 70070-905

4



5. A Lei nº 12.813/2013 dispõe sobre o conflito de interesse no exercício do cargo ou emprego

do Poder Executivo Federal e impedimentos posteriores. Segundo tal normativo, naqueles casos em

que estiver configurado o conflito de interesse, os ex-agentes públicos podem vir a ser impedidos de

exercer determinada atividade profissional no mesmo setor de sua atuação anterior, pelo qual terão

direito a remuneração compensatória. 

6. Nesse sentido, para exercer determinada atividade profissional após o exercício do cargo, os

ex-ministros de Estado devem consultar a Comissão de Ética Pública da Presidência da República,

que se manifestará sobre o pleito e sobre eventual pagamento de remuneração compensatória. Esse

tipo de consulta gera um processo administrativo, objeto do pedido de acesso à informação aqui

analisado.

7. Alegou a CEP que os referidos processos deveriam ser integralmente protegidos em virtude

da existência  de informações  pessoais  sensíveis.  Considerando,  contudo,  que a  Lei  de Acesso à

Informação previu a possibilidade de concessão de acesso parcial (art. 7º, § 2º), a CGU solicitou

esclarecimentos adicionais à recorrida, que argumentou:

(...) Dessa forma, nos casos de quarentena que tramitam nesta CEP, mister se faz,
além  da  supressão  das  informações  mencionadas  no  item  2  acima  [números  de
inscrição no CPF e RG do consulente e declarante, dados para contato do consulente,
cópia da carteira  de trabalho,  endereço de domicílios,  assinatura do declarante],  a
proteção  dos  dados  relativos  à  vida  profissional  e  as  propostas  de  trabalho
recebidas,  em  virtude  de  sigilo  profissional  e  comercial  das  empresas. (...).
(destaque nosso).

8. Os processos de “quarentena” foram objeto de outro recurso analisado recentemente pela

CGU. Naquele caso (99902.003527/2016-65),  afastou-se a aplicabilidade do sigilo profissional e

comercial:

(...) 44. Observa-se, portanto, duas hipóteses de sigilo comercial ou empresarial: i) o
dever imposto aos administradores da empresa de não divulgar informação estratégica
da empresa, obtidas em razão do cargo; e ii) o direito de a escrituração da empresa
não ser exibida, salvo em casos específicos como dada redação do Código Civil.

45.  Ambos  os  casos  não  resguardam  as  propostas  de  serviço  apresentadas  pelas
empresas, uma vez que: i) o consulente não pode ser considerado administrador, pois
ainda não constituiu vínculo com a pessoa jurídica; ii) as propostas não podem ser
consideradas livros ou papéis de escrituração.

46.  Já  o  sigilo  profissional  está  relacionado  à  obrigação  de  manter  o  sigilo  das
informações a respeito de pacientes, clientes ou administrados. Como exemplo desse
tipo de sigilo, cita-se o do advogado, que incorre em infração disciplinar se violar o
sigilo profissional (art. 34, VII, da Lei n° 8.906/94), ou o do servidor público, que tem
um dever genérico de guardar sigilo sobre assuntos da repartição (art. 116, VIII, da
Lei n° 8.112/90).
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47. O sigilo profissional não tem o condão de restringir o acesso às propostas de
serviço apresentadas pelas empresas, pois não podem ser consideradas segredo obtido
em razão do cargo que,  por estado ou profissão,  tenha-se a  obrigação de guardar
sigilo. Aliás, caso estivesse acobertada por sigilo profissional, a informação sequer
poderia ser apresentada à CEP para fins de solicitação de remuneração compensatória.

48.  Ressalta-se,  ainda,  a  restrição  à  publicidade  em razão  do  risco  à  governança
empresarial, previsto no art. 5°, §2° do Decreto n° 7.724/2012.

(...)

50. Todavia, para gozar da proteção do art. 5°, §2°, as informações devem ser obtidas
em razão de atividade de controle, regulação ou supervisão de atividade econômica.
Logo,  esta hipótese de restrição de informação não pode ser  aplicada no presente
caso, haja vista que as atividades desenvolvidas pela CEP ou pela CGU no âmbito dos
processos de análise de conflito de interesse não estão relacionadas ao controle,  à
regulação ou à supervisão de atividade econômica específica.

9. Afastadas essas hipóteses, contudo, reconheceu-se que as informações relativas às propostas e

à vida profissional dos consulentes deveriam ser protegidas com fundamento no art. 31 da Lei nº

12.527/2011: 

(...) 52. Apesar de haver relativo interesse público na informação, entende-se que a
proteção à vida privada predomina no presente caso, tendo em vista que as propostas
de  trabalho  revelariam  informações  pessoais  sobre  a  vida  laboral  do  ex-agente
público, então beneficiário de remuneração compensatória.

53.  Apesar  de o benefício correr  às  expensas  dos cofres  públicos,  o  exercício da
atividade pública cessou, pondo fim à figura do agente estatal agindo nessa qualidade.
Sendo assim, o ex-dirigente tem direito a manter em segredo seu patrimônio privado,
no qual está inserido a procura do mercado por sua atividade laboral.

54. O Manual “Aplicação da Lei de Acesso à Informação em Recursos à CGU”, ao
citar Mendes e Branco (2013), expõe que o direito à privacidade, em sentido estrito,
conduz à pretensão do indivíduo de não ter os seus assuntos, informações pessoais,
entre eles as relações comerciais e profissionais do indivíduo, expostas a terceiros ou
ao público em geral:

“Os  doutrinadores  afirmam,  assim,  que  o  objeto  do  direito  à  privacidade
seriam  os  comportamentos  e  os  acontecimentos  atinentes  aos
relacionamentos  pessoais  em geral,  às  relações  comerciais  e  profissionais
que o indivíduo não deseja que se espalhem ao conhecimento público; por
conseguinte,  o  objeto  jurídico  protegido  seriam  as  conversações  e  os
episódios  ainda  mais  íntimos,  envolvendo  relações  familiares  e  amizades
mais próximas.” (...).

10. Em sede  de  esclarecimentos  adicionais,  a  CEP se  comprometeu  a  entregar  os  processos

parcialmente, tarjadas as informações pessoais sensíveis lá contidas. Alegou, nesse sentido, que o

volume da documentação e o número de servidores disponíveis impediria a digitalização, pelo qual

disponibilizou Guia de Recolhimento da União (GRU) ao cidadão, incluindo os custos de reprodução

e envio pelos Correios. Acerca do procedimento adotado pela recorrida, cabe destacar o disposto no
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parecer relativo aos pedidos de acesso à informação 23480.008487/2015-11, 23480.008483/2015-25

e 23480.010022/2015-12:

(...)  não  há  obrigatoriedade  de  envio  da  informação  ao  endereço  eletrônico  do
solicitante,  pois  também  consta  opção  de  encaminhamento  ao  endereço  físico,
conforme  dispõe  o  art.  15,  §1º,  I,  do  Decreto  nº  7.724/2012.  A possibilidade  de
cobrança dos custos dos serviços de reprodução de documentos, mídias digitais, bem
como dos materiais utilizados, também é autorizado pelo art. 12 da LAI e artigos 4º e
18 do Decreto nº 7.724/2012, com a devida ressalva contida no parágrafo único desse
dispositivo  legal.  Portanto,  as  respostas  do  IFAP estão  em conformidade  com os
procedimentos previstos pela LAI e pelo Decreto nº 7.724/2012. (...).

Conclusão

11. De todo o exposto,  opina-se  pela  perda parcial  do objeto,  no que tange às  informações públicas

disponibilizadas, e pelo desprovimento, no que se refere às informações pessoais sensíveis, conforme exposto

acima.

12. Por  fim,  observa-se  que  o  recorrido  descumpriu  procedimentos  básicos  da  Lei  de  Acesso  à

Informação. Nesse sentido, sugere-se orientar a autoridade de monitoramento competente para que reavalie os

fluxos internos, de modo a assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação, de forma

eficiente e adequada aos objetivos legais. Em especial, recomenda-se garantir que a autoridade responsável

por julgar o recurso de segunda instância seja a autoridade máxima da instituição pública.

LUÍZA GALIAZZI SCHNEIDER

Auditora Federal de Finanças e Controle

DESPACHO

De acordo.
À consideração superior.

Érica Bezerra Queiroz Ribeiro
Coordenadora-Geral de Recursos de Acesso à Informação (CGRAI)

Ouvidoria-Geral da União
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D E C I S Ã O

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

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

decidir pela perda parcial do objeto e pelo desprovimento do recurso interposto, nos termos do art.

23  do  Decreto  nº  7.724/2012,  no  âmbito  do  pedido  de  informação  nº  00077.000630/2016-66,

direcionado à Casa Civil da Presidência da República.   

GILBERTO WALLER JÚNIOR

Ouvidor-Geral da União
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