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Lei de Acesso à Informação - Recurso Submetido à CGU 
PARECER

Número do processo: 00077.001465/2018-21 e 00077.001463/2018-32

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

Assunto: Recurso contra negativa a pedido de acesso à informação.

Data  do  Recurso  à
CGU:

11/12/2018

Restrição de acesso no
recurso  à  CGU  (e-
SIC):

Não

Opinião técnica: Opina-se pela perda do objeto dos recursos, nos termos do art. 52 da Lei
n.º 9.784/99.

RELATÓRIO
Resumo das 
manifestações
do cidadão:

Inicial: Cidadão solicita diversas informações sobre o encontro do ex Presidente
Michel Temer e o empresário Sheldon Adelson, em 2017.

1ª  instância:  Declara  que  a  solicitação  do  pedido  mencionado
(00077.001462/2018-98)  é  diferente  dos  pedidos  atuais,  pois  aquele  teve  seu
acesso  negado  com  fundamento  de  que  os  e-mails  e  correspondência  do
presidente não podem ser alvo de um pedido LAI. Porém, os pedidos em pauta
dizem respeito a como foi marcado um encontro, não tendo relação com e-mails
do então Presidente.
2ª instância: Reitera.

Respostas do 
órgão:

Declara,  em síntese,  que há duplicidade de pedido,  visto que pedido com os
mesmos conteúdos foi realizado no precedente de NUP 00077.001462/2018-98,
tendo  as  informações  já  sido  disponibilizadas  pela  Secretaria  Especial  de
Comunicação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República.

1ª instância: Reitera.
2ª instância: Reitera

Resumo do 
Recurso à 
CGU:

Requerente reitera pedidos iniciais.

Instrução do 
Recurso:

Em interlocução, foi solicitado à SECOM  entender como a divulgação dessas
informações  poderia  se  enquadrar  em violação  de  sigilo  de  correspondência,
visto  que  as  informações  solicitadas  não  se  referem  a  e-mails  pessoais  do
Presidente, nem alcança seu e-mail funcional,  visto se tratar de informações que
precedem  a  organização  de  um  encontro  oficial  realizado  por,  talvez,  um
cerimonial, ou área encarregada da agenda de compromissos do Presidente em
questão.  Também foi  solicitado  que  fossem apresentados  esclarecimentos  de
quais informções pessoais sensíveis estariam presentes na disponibilização do
nome de pessoas encarregadas da realização do encontro, conteúdo de ofícios
e/ou e-mails trocados no acerto, dentre outras informações de interesse público
sobre o encontro.
Em resposta, encaminhou a SECOM o e-mail com as tratativas sobre o encontro.
Contendo solicitação de audiência com o ex-Presidente Michel Temer feita pelo
Deputado Federal Herculano Passos, objeto dos pedidos. Informou, também, que



o referido e-mail contém as respostas aos  questionamentos do cidadão feitos no
pedido de acesso à informação NUP 00077.001465/2018-21.

ANÁLISE

1. O presente recurso trata de pedidos de acesso à informação em que o requerente solicita

informações acerca do encontro do  então presidente Michel Temer e o empresário Sheldon

Adelson em 2017, como: se houve convite e por parte de quem, e feito por qual/quais meios? 

Quantas pessoas fizeram o contato para que o encontro fosse feito? Quais foram? Em quais

datas? 

2. Também questionou como se deu a troca de mensagens para a confirmação do encontro, por

quais meios de comunicação e em quais datas, solicitou todos os e-mails, telegramas, cartas,

ofícios, circulares e/ou qualquer outro meio de comunicação oficial que tenha sido utilizado

para marcar o encontro do sr Michel Temer e o sr. Sheldon Adelson, informando quem foram

os remetentes e quem recebeu essas mensagens em maio de 2017. 

3. Na fase de interlocução, apresentou o órgão e-mail  datado de 27/04/2017,  tratando-se de

pedido de audiência com o então Presidente da República, apresentando em seu conteúdo a

pauta que justificaria o referido encontro, assim como a relação nominal dos participantes, na

forma que ocorrera. Tendo a referida Secretaria encaminhado a resposta como sendo aquela

existente sobre o asssunto referendado pelo cidadão, resta concluir pela perda do objeto dos

recursos.

4. Enfatiza-se que as informações disponibilizadas em interlocução foram encaminhadas ao e-

mail do cidadão cadastrado no e-SIC, em 04/01/19. 

CONCLUSÃO

5.  Opina-se pela perda do objeto dos recursos, com fundamento no art. 52 da Lei n.º 9.784/99. 

6.  Para fins de ações de controle e monitoramento por parte da CGU quanto ao disposto no art.

16, inciso IV da LAI, registra-se:

Decreto nº 7.724/2012 Cumprimen
to
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Art. 19, inciso I Apresentar as razões da negativa e fundamento legal; Sim
Art. 19, inciso III Apresentar possibilidade de pedido de desclassificação, com 

indicação da autoridade que o apreciará.
N/A

Resposta inicial
Art. 15, § 1º Observar os prazos legais; Sim
Art. 19, inciso II Apresentar possibilidade de recurso e prazo, com indicação da

autoridade que o apreciará;
Sim

Recurso de 1ª instância
Art. 21, caput Observar os prazos legais; Sim
Art. 19, inciso II Apresentar possibilidade de recurso e prazo, com indicação da

autoridade que o apreciará;
Sim

Art. 21, caput Recurso de 1ª instância apreciado por autoridade 
hierarquicamente superior à que adotou a decisão inicial;

Sim

Recurso de 2ª instância
Art. 21, § único Observar os prazos legais; Sim
Art. 19, inciso II Apresentar possibilidade de recurso e prazo, com indicação da

autoridade que o apreciará;
Sim

Art. 21, § único Recurso de 2ª instância apreciado pela autoridade máxima do 
órgão/entidade.

Sim

7.  À consideração superior.

NARA MARTINS QUIRINO
Analista Técnico Administrativo

D E S P A C H O

De acordo. Encaminhe-se à(ao) Ouvidor-Geral da União.

SIMONE FERREIRA MAGALHÃES
Coordenadora-Geral de Recursos de Acesso à Informação Substituta

D E C I S Ã O
No  exercício  das  atribuições  a  mim  conferidas  pelo  Decreto  nº  8.910/2016,  de  22  de

novembro de 2016, adoto, como fundamento deste ato, o parecer anexo, para decidir pela perda do

objeto dos recursos interpostos,  nos termos do art.  23 do Decreto nº  7.724/2012, no âmbito dos

pedidos  de  informação  NUP’s  00077.001465/2018-21  e  00077.001463/2018-32,  direcionados  à

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

GILBERTO WALLER JÚNIOR
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Ouvidor-Geral da União
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Entenda a decisão da CGU:
Não conhecimento - O recurso não foi analisado no mérito pela CGU, pois não atende a algum requisito que permita
essa análise: a informação foi declarada inexistente pelo órgão, o pedido não pode ser atendido por meio da Lei de
Acesso à Informação, a informação está classificada, entre outros.
Perda (parcial) do objeto - A informação solicitada (ou parte dela) foi disponibilizada pelo órgão antes da decisão da
CGU, usualmente por e-mail.
Desprovimento - O acesso à informação solicitada não é possível, uma vez que as razões apresentadas pelo órgão para
negativa de acesso possuem fundamento legal.
Provimento (parcial) – A CGU determinou a entrega da informação (ou de parte dela) ao cidadão.

Conheça mais sobre a Lei de Acesso à Informação:
Portal “Acesso à Informação”
http://www.acessoainformacao.gov.br/ 
Publicação “Aplicação da Lei de Acesso à Informação na Administração Pública Federal”
http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/sic-apoio-orientacoes/guias-e-orientacoes/aplicacao-lai-3a-ed-web-
002.pdf 
Decisões da CGU e da CMRI
http://buscaprecedentes.cgu.gov.br/busca/SitePages/principal.aspx 
Busca de Pedidos e Respostas da LAI:
http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/busca-de-pedidos-e-respostas/busca-de-pedidos-e-respostas  
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Controladoria-Geral da União

Folha de Assinaturas

Referência: PROCESSO nº 00077.001463/2018-32

Documento: PARECER nº 20 de 07/01/2019

Assunto: Recursos de Terceira Instância. Prazo:10/01/2019

Ouvidor

Assinado Digitalmente em 07/01/2019

GILBERTO WALLER JUNIOR

Signatário(s):

aprovo.

Relação de Despachos:

Assinado Digitalmente em 07/01/2019

Ouvidor

GILBERTO WALLER JUNIOR

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

documento é: c257b0ae_8d6748a9e68ebc9


