
Controladoria-Geral da União
Ouvidoria-Geral da União

PARECER

Referência: 00077.001751/2013-82

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

Restrição de
acesso:

Sem restrição.

Ementa: Solicitação de diversas informações contidas em e-mails que em
tese  embasaram  a  punição  de  servidor  público  em
procedimento  administrativo  disciplinar.  –  Cidadão  alega
pretensa  negativa  sem  fundamentação  legal,  em  virtude  da
decisão  da  Controladoria-Geral  da  União  proferida  no  NUP
00077.001136/2013-76 e 00077.000613/2013-86. – a Secretaria
de Comunicação Social da Presidência da República negou os
pedidos sob o argumento de estaria fora do escopo da LAI e, na
eventualidade  de  ser  afastada  a  primeira  razão,  existiriam
informações pessoais nos documentos demandados. – Recurso
prejudicado em virtude da perda do objeto.

Órgão ou
entidade

recorrido (a):

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

Recorrente: F. E.G.

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 Data Teor
Pedido 16/12/20

13

O pedido requer acesso às seguintes informações: 

1)  Acesso  a  conteúdo  de  email  enviado  pela  ex-
servidora a partir do correio de caráter institucional
(terminação planalto.gov.br) no dia 01 de julho de
2010. O pedido se restringe a mensagem que tenha
sido enviada entre 15:00 e 15:15 do referido dia e
que tenha como destinatário (...).

2)  Acesso  a  conteúdo  de  email  recebido  pela  ex-
servidora no email institucional também no dia 01
de julho de 2010 entre 15:50 e 16:00, cujo assunto
seja o já mencionado acima e o emissário seja (...). 
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3) Acesso a emails enviados pela ex-servidora (...)
no dia 20 de julho de 2012 cujo destinatário seja (...)
e o tema seja relacionado a (...). 

4)  Acesso  a  email  enviado  pela  ex-servidora  para
funcionário da prefeitura (...) no dia 18 de novembro
de 2009 e que trate de pedido de providências pela
administração (...). 

A solicitação pela informação é fundamentada em dois
argumentos. Primeiramente, registra que a informação
requisitada  já  foi  objeto  de  solicitação  anterior  (n˚
00077.001136/2013-76), a qual foi negada em recurso
interposto  à  Controladoria-Geral  da  União  (CGU).  A
razão  da  negativa  foi  baseada  no  sigilo  do  processo
disciplinar (art. 150 da Lei 8.112 de 1990). Ressalta, no
entanto, que os procedimentos investigatórios já foram
encerrados e,  diante  disso,  não existiria  mais  motivo
para  a  restrição  à  informação.  Em  apoio  a  esse
entendimento, transcreve o seguinte trecho da resposta
da CGU que negou provimento ao recurso anterior:

Por  esse  motivo,  concluído  o  procedimento,  a
restrição de acesso remanescerá somente no que se
referir  a  informação  pessoal,  a  qualquer  outa
hipótese  legal  de  sigilo  que  se  relacione  com  a
matéria dos fatos apurados, conforme art. 22 e 31
da  Lei  12.527/2011,  ou  a  matéria  que  sirva  de
subsídio a novo procedimento. Decaída a restrição
ao todo da informação, o requerente poderá exigir
que lhe seja dado acesso, nos termos do §2º do art.
7º da Lei 12.527/2011, à parte não sigilosa por meio
de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte
sob sigilo.

A  segunda  fundamentação  diz  respeito  ao  tema  do
caráter  da  informação  solicitada.  Argumenta  que
conteúdo  de  e-mail institucional  não  pode  ser
considerado de caráter particular, e sim público. Segue
trecho dessa argumentação: 

Também  destaco  que  não  há  que  se  falar  em
preservação de conteúdo de email institucional sob
alegação de assunto particular (assunto tratado no
artigo 31 da LAI), tendo em vista que os temas aqui
solicitados estão circunscritos ao uso de instrumento
público  e  institucional  para  fins  diversos  e
irregulares e que foram, por isso mesmo, objeto de
sindicância  e  conclusão  punitiva  pela  CGU,  como
amplamente noticiado.
Caso a administração ainda considere que no meio
das mensagens possa haver alguma informação de
caráter meramente pessoal, solicito, como já citado
pela própria CGU, a aplicação do disposto no artigo
7 da LAI: "Quando não for autorizado acesso integral
à  informação  por  ser  ela  parcialmente  sigilosa,  é
assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio
de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte
sob sigilo.
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Por  fim,  reforça  que  o  pedido  de  informação  é
direcionado à Secretaria Geral da Presidência: 

Por último, destaco que este pedido de informação é
direcionado à Secretaria Geral da Presidência tendo
em  vista  que  a  Casa  Civil,  em  outro  pedido  de
acesso com mesmo conteúdo, sustentou não ser ela
a  detentora  das  informações,  não  obstante  o
assunto ainda ser objeto de recurso para a CGU.  A
Casa Civil apenas informou que as informações que
detinha foram encaminhadas à CGU para abertura
de  sindicância.  Todavia  esclareço  que  o  presente
pedido  não  é  de  acesso  à  informações  da
sindicância, mas à informação primária e original de
poder da Presidência da República, qual sejam, os e-
mails de ex-servidora. 

Resposta Inicial
06/02/20

14

A negativa do órgão foi fundamentada na ausência de
enquadramento  do pedido nos dispositivos  da  Lei  de
Acesso  à  Informação,  bem  como  o  impedimento  de
acesso em razão do “sigilo de informações pessoais”:

Em  atenção  ao  Pedido  de  Acesso  à  Informação
registrada  sob  o  n°  00077.001751/2013-82,
informamos que as mensagens eletrônicas, enviadas
e  recebidas  pela  ex-servidora,  não  se  enquadram
em  quaisquer  das  categorias  compreendidas  nos
incisos do art. 7º, da Lei 12.527, de 2011. Ademais,
cabe  ressaltar  que  o  correio  eletrônico  (e-mail)  é
meio  de  comunicação  que  envolve  sigilo  de
informações  pessoais,  relativas  à  intimidade,  vida
privada,  honra  e  imagem,  salvaguardados  pela
Constituição Federal. Pelo exposto, não será possível
atender o seu pedido.

Recurso à

Autoridade

Superior

06/02/20

14

Reitera  solicitações  e  fundamentação
apresentada no pedido inicial, com a inclusão
dos seguintes argumentos:

Primeiro,  o  argumento  de  não  enquadramento  no
artigo 7 da LAI não se aplica como já entendeu tanto
a  CGU  como  também  a  Comissão  Mista  de
Reavaliação de Informações (CMRI). 
Segundo  e-mails  funcionais  são sim públicos  e  só
não  deve  ser  divulgado  o  conteúdo  que  tenha
relação com informação pessoal.  A  Presidência  da
República tem instruções internas que devem ser de
conhecimento da Secom alertando para  o  fato  de
que e-mail  funcional  é para uso funcional  apenas.
Em que pese o eventual uso para caráter pessoal, as
informações  de  caráter  público  não  podem  ser
entendidas como se privadas fossem. 
Volto a citar parecer da CGU em processo de pedido
de  informação  que  também  tem  a  Secom  como
parte (NUP 00077.000613/2013-86): "Desse modo, a
restrição  de  acesso  a  informações  relativas  aos
procedimentos  levados  em  curso  em  âmbito  da
Corregedoria-Geral da União deriva tanto do art.  7
§3º da Lei 12.527 de 2011 quanto do art. 150 da Lei
8.112  de  1990,  para  abranger  procedimentos
disciplinares e correlatos. Por esse motivo, concluído
o procedimento, a restrição de acesso remanescerá
somente no que se referir a informação pessoal,  a
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qualquer  outa  hipótese  legal  de  sigilo  que  se
relacione  com  a  matéria  dos  fatos  apurados,
conforme  art.  22  e  31  da  Lei  12.527/2011,  ou  a
matéria que sirva de subsídio a novo procedimento.
Decaída  a  restrição  ao  todo  da  informação,  o
requerente poderá exigir que lhe seja dado acesso,
nos termos do §2º do art. 7º da Lei 12.527/2011, à
parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou
cópia com ocultação da parte sob sigilo (grifo meu)".
Ou seja, a CGU já reconheceu a aplicação do artigo
7. E o referido parecer trata justamente de acesso e
e-mails da ex-servidora que naquele momento não
foram liberados porque havia uma investigação em
curso  contra  ela  na  administração,  fato  que  não
mais existe.
Cito  ainda  decisão  de  número  197  da  CMRI  de
dezembro  de  2013  que  trata  do  mesmo  NUP
00077.000613/2013-86.   Apesar  de  negar  acesso
aos e-mails pretendidos, a CMRI reconheceu que os
e-mails  podem ser  consultados,  desde  que  sejam
ressalvadas  as  mensagens  de  caráter  pessoal.
Portanto, não cabe a Secom aplicar entendimento já
superado dentro da administração, particularmente
por instância superior no processo de tramitação dos
pedidos de informação. No caso citado, o acesso não
foi concedido porque o pedido original demandaria
longo trabalho tendo em vista que era por demais
genérico, o que não ocorreu com o pedido aqui em
análise  que  é  restritíssimo,  justamente  para  não
obrigar  a  administração  a  realizar  levantamento
desproporcional. “... entendeu que e-mail é meio de
comunicação que dispõe de sigilo, com salvaguarda
Constitucional  da informação pessoal  na forma do
inciso X do art. 5º da Constituição, combinado com
os art.  7,  §2º e 31 da LAI,  o  que imporia,  para  o
atendimento do pedido,  a análise do conteúdo de
todas  as  mensagens  para  resguardar  informações
protegidas por sigilo previsto na referida lei ou em
legislações específicas (grifo meu), conflitando com
o disposto nos incisos II e III do art. 13 do Decreto nº
7.724, de 16 de maio de 2012”,  diz  a decisão da
CMRI.
Destaco  que  o  pedido  em  questão  não  demanda
qualquer levantamento ou trabalho por ser restrito
ao  extremo.  Trata-se  de  pedido  de  e-mails
compreendidos  em  intervalos  de  dez  ou  quinze
minutos  para  destinatário  específico  com  tema
também especificado (...)

Resposta do

Recurso à

Autoridade

Superior

14/02/20

14

O desprovimento ao recurso é fundamentado no sigilo
decorrente de informações pessoais:
 

Considero  que  não  cabe  reparo  à  manifestação
recorrida,  visto  que  as  mensagens  eletrônicas
requeridas  podem  conter  informações  pessoais,
protegidas por sigilo nos termos do art. 31 da Lei de
Acesso à Informação.

Recurso à

Autoridade

Máxima

17/02/20

14

O recurso reitera o pedido inicial.  Alega que
não  há  impedimento  para  acesso  às
informações contidas em  e-mail institucional,
tendo a administração apenas que restringir a
divulgação de informações pessoais  (art.  7º,
§2º, Lei 12.527/2011). Transcreve decisões da
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CGU  e  da  CMRI  como  fundamento  para  a
afirmativa  anterior.  Destaca  que pedido  tem
abrangência específica, não sendo possível a
alegação  de  que  demandaria  análise  de
diversos volumes de dados.  Por fim, ressalta
que, o processo administrativo disciplinar que
impedia  a  divulgação  está  encerrado,  não
sendo mais possível a alegação de sigilo com
base  no  art.  150  da  Lei  8112/1990.  Segue
transcrição do recurso interposto:

Apresento novo recurso na forma do previsto na Lei
de Acesso à Informação (LAI). Ao analisar o primeiro
recurso  por  mim  apresentado,  a  administração
negou acesso argumentando que não caberia reparo
à  manifestação  anterior  que  também  rejeitara  o
pleito formulado. A administração sustenta que “as
mensagens  eletrônicas  requeridas  podem  conter
informações  pessoais,  protegidas  por  sigilo  nos
termos do art. 31 da Lei de Acesso à Informação”.
Desta  forma,  o  pedido  foi  conhecido,  mas
desprovido pelas razões expostas.
Ocorre, como já asseverou a Controladoria Geral da
União  (CGU)  ao  analisar  pedidos  sobre  acesso  a
informações  contidas  em  e-mails  institucionais  do
governo, cabe o direito de requisitar e receber dados
contidos  em  mensagens  eletrônicas  desde  que
protegidas as informações de caráter pessoal. Para
tanto,  basta a administração aplicar  o disposto no
parágrafo  segundo  do  artigo  7  da  lei  12.527:
“Quando  não  for  autorizado  acesso  integral  à
informação  por  ser  ela  parcialmente  sigilosa,  é
assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio
de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte
sob sigilo”. 
E  cabe  destacar  aqui  que  o  pedido  é  por  demais
restrito justamente para não impor a administração
qualquer dificuldade na seleção dos e-mails por se
tratar  de  pedido  que  limite  a  mensagens  para
destinatário específico, com assunto determinado e
ainda em intervalo de tempo de poucos minutos. Ou
seja, não há que se falar em análise de um volume
de  mensagens  para  atendimento  do  pedido  aqui
formulado. 
Como já asseverei no primeiro recurso, parecer da
CGU  em  processo  de  pedido  de  informação  que
também  tem  a  Secom  como  parte  (NUP
00077.000613/2013-86)  assim  o  tema foi  tratado:
"Desse modo, a restrição de acesso a informações
relativas  aos procedimentos  levados  em curso  em
âmbito da Corregedoria-Geral da União deriva tanto
do art. 7 §3º da Lei 12.527 de 2011 quanto do art.
150  da  Lei  8.112  de  1990,  para  abranger
procedimentos  disciplinares  e  correlatos.  Por  esse
motivo,  concluído  o  procedimento,  a  restrição  de
acesso  remanescerá  somente  no  que  se  referir  a
informação pessoal, a qualquer outa hipótese legal
de sigilo que se relacione com a matéria dos fatos
apurados, conforme art. 22 e 31 da Lei 12.527/2011,
ou  a  matéria  que  sirva  de  subsídio  a  novo
procedimento.  Decaída  a  restrição  ao  todo  da
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informação, o requerente poderá exigir que lhe seja
dado acesso,  nos  termos do §2º  do art.  7º  da Lei
12.527/2011,  à  parte  não  sigilosa  por  meio  de
certidão,  extrato  ou cópia  com ocultação da parte
sob sigilo (grifo meu)". Ou seja, a CGU já reconheceu
a aplicação do artigo 7. E o referido parecer trata
justamente de acesso e e-mails da ex-servidora que
naquele momento não foram liberados porque havia
uma  investigação  em  curso  contra  ela  na
administração, fato que não mais existe.
Também volto a lembrar da decisão de número 197
da CMRI de dezembro de 2013 que trata do mesmo
NUP  00077.000613/2013-86.   Apesar  de  negar
acesso aos e-mails pretendidos, a CMRI reconheceu
que os e-mails podem ser consultados,  desde que
sejam ressalvadas as mensagens de caráter pessoal.
Volto  a  destacar  que  não  há  que  se  falar  em
preservação de conteúdo de email institucional sob
alegação de assunto particular (assunto tratado no
artigo 31 da LAI), tendo em vista que os temas aqui
solicitados estão circunscritos ao uso de instrumento
público  e  institucional  para  fins  diversos  e
irregulares e que foram, por isso mesmo, objeto de
sindicância  e  conclusão  punitiva  pela  CGU,  como
amplamente noticiado.
Diante de todo o exposto reitero pedido de acesso
com aplicação do parágrafo segundo do artigo 7 da
LAI. 

Resposta do

Recurso à

Autoridade

Máxima

24/02/20

14

Resposta nos seguintes termos:

Em  atenção  ao  recurso  interposto  no  pedido  de
acesso  à  informação  registrado  sob  o  n.º
00077.001751/2013-82,  não  identifico  elementos
que justifiquem a revisão da resposta anteriormente
encaminhada.

Recurso à CGU 24/02/20

14

Reitera  pedido  inicial  e  acrescenta  os
seguintes argumentos:Com  base  na  Lei  de  Acesso  à  Informação  (LAI),

apresento recurso em virtude de negativa de acesso
em  segunda  instância.  Trata-se  de  pedido  de
informação de conteúdo de e-mails da ex-servidora
(...).  Em  outro  pedido  protocolado  sob  número
00077.001136/2013-76, o pleito fora rejeitado tendo
como  justificativa  que  a  referida  servidora  estava
sob  investigação.  Ocorre  que  tal  apuração  já  se
encerrou.  Acrescento  ainda  que  o  pedido  aqui
apresentado é bastante restrito tanto em relação ao
assunto  pleiteado,  como  também  às  pessoas
envolvidas e o intervalo de tempo a ser pesquisado.
(...)

Cito ainda parecer da CGU em processo de pedido
de  informação  que  também  tem  a  Secom  como
parte (NUP 00077.000613/2013-86).  Assim o tema
foi  tratado:  "Desse modo,  a restrição de acesso a
informações  relativas  aos  procedimentos  levados
em curso em âmbito da Corregedoria-Geral da União
deriva  tanto  do art.  7 §3º da Lei  12.527 de 2011
quanto  do  art.  150  da  Lei  8.112  de  1990,  para
abranger  procedimentos  disciplinares  e  correlatos.
Por  esse  motivo,  concluído  o  procedimento,  a
restrição de acesso remanescerá somente no que se
referir  a  informação  pessoal,  a  qualquer  outa
hipótese  legal  de  sigilo  que  se  relacione  com  a
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matéria dos fatos apurados, conforme art. 22 e 31
da  Lei  12.527/2011,  ou  a  matéria  que  sirva  de
subsídio a novo procedimento.  Decaída a restrição
ao todo da informação,  o requerente poderá exigir
que lhe seja dado acesso, nos termos do §2º do art.
7º da Lei 12.527/2011, à parte não sigilosa por meio
de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte
sob sigilo (grifo meu)". 

Ou seja, a CGU já reconheceu a aplicação do artigo
7. E o referido parecer trata justamente de acesso e
e-mails da ex-servidora que naquele momento não
foram liberados porque havia uma investigação em
curso  contra  ela  na  administração,  fato  que  não
mais existe.

Também volto a lembrar da decisão de número 197
da CMRI de dezembro de 2013 que trata do mesmo
NUP  00077.000613/2013-86.   Apesar  de  negar
acesso aos e-mails pretendidos, a CMRI reconheceu
que os e-mails podem ser consultados,  desde que
sejam ressalvadas as mensagens de caráter pessoal.

Cito  ainda  despacho  proferido  pela  CGU  sobre  o
mesmo tema no NUP 71200.000472/2013-87:
“...  não  se  pode  atribuir  à  correspondência
institucional  eletrônica  um  sigilo  automático,  que
dispense  qualquer  esforço  interpretativo  ou
probatório  acerca  do  tema.  Como  mecanismo  de
troca  de  informações  públicas  –  ainda  que
notadamente  mais  informal  que  ofícios,
memorandos,  ou instrumentos  congêneres  –  os e-
mails  podem  ser  objeto  de  pedidos  de  acesso  à
informação. 
Ou  seja,  não  há,  em  princípio,  diferença  entre
informação pública armazenada em arquivos físicos
e  armazenada  em  arquivos  digitais.  O  cerne  da
questão,  em  pedidos  de  acesso  a  e-mails,  será
sempre saber se se trata ou não de informação de
caráter  público,  e  se  o  pedido  se  enquadra  em
alguma  das  hipóteses  de  restrição  da  Lei  n.
12.527/11 ou do Decreto n. 7.724/12.
Dessa forma, conceder ou não acesso a e-mails sob
a  égide  da  Lei  de  Acesso  à  Informação  depende
inteiramente  do  conteúdo  do  e-mail.  O  fato  de  a
informação ter sido transportada por meio de e-mail
é irrelevante à decisão de conceder ou não acesso.
Deve-se  analisar,  nesse  sentido,  se  sobre  a
informação contida nos  e-mails  incide alguma das
hipóteses  de  restrição  de  acesso  à  informação,
notadamente as contidas nos arts. 22, 23 e 31 da
Lei n. 12.527/11.”

Volto  a  destacar  que  não  há  que  se  falar  em
preservação de conteúdo de email institucional sob
alegação de assunto particular (assunto tratado no
artigo 31 da LAI), tendo em vista que os temas aqui
solicitados estão circunscritos ao uso de instrumento
público  e  institucional  para  fins  diversos  e
irregulares e que foram, por isso mesmo, objeto de
sindicância  e  conclusão  punitiva  pela  CGU,  como
amplamente noticiado.

Solicito ainda que o presente recurso seja analisado,
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segundo os prazos previstos na legislação em vigor.

Diante de todo o exposto reitero pedido de acesso
com aplicação do parágrafo segundo do artigo 7 da
LAI. 

Esclarecimentos

Adicionais

02/02/20

15

Com  base  no  §1o do  art.  23  do  Decreto
7.724/12,  a  CGU  solicitou  esclarecimentos
adicionais  à  Secretaria-Geral  da  Presidência
da República e realizou diligências no âmbito
interno, a fim de subsidiar uma decisão justa
no processo acima citado.  Salienta-se que a
busca  pelos  esclarecimentos,  para  além  da
pesquisa  acerca  da  existência  das
informações solicitadas, foram impulsionadas
pela  análise  acerca  da  possibilidade  de
entrega  das  informações  pela  CGU  e  pela
controvérsia  a  respeito  da  publicidade  de
informações  existentes  no  suporte  “correio
eletrônico  institucional”.  As  respostas  dessa
Controladoria  a  pedidos  de  acesso  que
envolve  conteúdo  de  e-mail têm  salientado
essa controvérsia,  conforme trecho a seguir,
extraído  da  resposta  ao  pedido  NUP
00075.000803/2014-02: 

Especificamente no que diz respeito ao suporte de
informação  do  tipo  “e-mail”,  a  CGU  tem  se
posicionado pelo não fornecimento do documento,
uma  vez  que  não  se  pode  garantir  a  sua
autenticidade  e  integridade  em  razão  do  modo
como  ele  é  armazenado  atualmente.  Ademais,  a
temática  ainda  carece  de  regulamentação  e  está
em  debate  para  que  possa  ser  solucionada  em
definitivo no seio da Administração Pública Federal.

Em  26  de  maio  de  2014,  foi  expedido  o
Memorando  no 3489/2014/OGU/CGU-PR,
através  do  qual  o  Ouvidor-Geral  da  União
consulta o Corregedor-Geral da União acerca
da  custódia  em  relação  às  informações
solicitadas  pelo  cidadão,  bem  como  da
presença  de  informações  pessoais  e  da
possibilidade de disponibilização das mesmas.
No  dia  30  de  maio  de  2014,  através  do
Memorando  no  3599/2014/CRG/CGU-PR,  o
Corregedor-Geral  da União Substituto  enviou
ao  Ouvidor-Geral  da  União  os  seguintes
esclarecimentos:

(...)

a) Sim,  a  CGU  custodia  as  informações,  que  estão
contidas no bojo do PAD no 00190.004044/2013-41,
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as  quais  constam  em  anexo  a  este  Memorando.
Registre-se que em relação ao pedido de cópia do e-
mail  recebido  pela  ex-servidora  no  seu  e-mail
institucional  no  dia  01  de  julho  de  2010,  entre
15:50hs  e 16:00hs,  não é possível  o  acatamento,
posto  que  não foi  encontrado  nas  especificidades
delineadas pelo solicitante. 

b) Após análise realizadas das informações requeridas,
verifica-se  que  não  existem  informações  pessoais
nos documentos apontados pelo requerente;

c) Sim,  há  possibilidade  de  disponibilização  destes
documentos ao público em geral, posto o PAD já ter
sido  concluído  e  não  remanescerem  informações
pessoais;
(...)

Em 11 de junho de 2014, através do Ofício no

14971/2014/OGU/CGU-PR, o Ouvidor-Geral da
União Substituto relatou o caso ao Secretário
de  Administração  da  Secretaria-Geral  da
Presidência  da  República  e  solicitou  as
seguintes informações:

a) Os e-mails foram juntados ao Processo disciplinar,
conduzido  pela  Controladoria-Geral  da  União  de
número  00190.004044/2014-41,  servindo  como
prova e fundamento da decisão da autoridade que
acabou por converter a exoneração da ex-servidora
em destituição do cargo em comissão. Assim sendo,
consultada a área Correcional da CGU, recebemos,
através do Memorando no 3599/2014 (cópia anexa),
manifestação  favorável  à  remessa  da
documentação.  Deste  modo,  consulto  a  Vossa
Senhoria  a  possibilidade  de  encaminhamento  dos
documentos  solicitados  (cópia  em  cd)  ao
requerente.

b) Caso haja impossibilidade de encaminhamento da
documentação ao requerente, solicito que informe a
justificativa para assim proceder. 

Conforme informação prestada pelo Ouvidor-
Geral  Substituto,  a  Presidência  da  República
informou, no dia 20 de janeiro de 2015, que
era  favorável  ao  encaminhamento  da
documentação  existente  na  CGU  ao
requerente  e  confirmou  que  não  existe
comunicação  com  as  especificações  citadas
no  item  2  da  solicitação  na  Presidência  da
República. 
 

Análise 

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

tempestiva e recebido na esteira do disposto no caput e §1º do art. 16 da Lei nº

29



12.527/2011, bem como em respeito 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 dos art. 21 do Decreto n.º 7.724/2012, observa-

se que consta da resposta ao recurso de 1ª instância que a autoridade que

tomou a decisão era superior à que respondeu o pedido inicial, assim como

consta que a autoridade máxima do órgão tomou a decisão em 2ª instância.

4.  Conforme descrito no relatório, a CGU possui custódia das informações

solicitadas nos itens 1, 3 e 4 do pedido de acesso, posicionando-se pelo envio

das mesmas ao cidadão. Em relação ao item 2 da solicitação, deve-se salientar

que a CGU tem entendido que a afirmativa de inexistência da informação pela

instituição  é  revestida  de  presunção  relativa  de  veracidade.  A  não

disponibilização da informação,  nessas situações,  não contraria  o direito de

acesso à  informação,  visto  que o  próprio  o  art.  15,  §1º,  III,  do  Decreto  no

7.724/2012, prevê esse procedimento. O texto a seguir, extraído de parecer

que fundamentou decisão anterior da CGU, expõe esse entendimento:

4. A resposta do órgão indica que não existe informação a
respeito  da  revogação  dos  títulos  da  Ordem  Nacional  do
Cruzeiro do Sul. Essa declaração é revestida de presunção
relativa de veracidade, conforme citação abaixo: 
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A  alegação  de  inexistência  de  documento/informação  por
órgão  público  é  revestida  de  presunção  relativa  de
veracidade, decorrente do princípio da boa fé e da fé pública.
Tal posicionamento tem respaldo na doutrina. Nesse sentido,
Hely  Lopes  Meirelles  (2013)  aduz  que  “os  atos
administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie,
nascem  com  a  presunção  de  legitimidade,
independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa
presunção  decorre  do  princípio  da  legalidade  da
Administração, que nos Estados de Direito, informa toda a
atuação governamental”.1

Trata-se,  portanto,  de  informação  presumidamente
inexistente. A resposta do órgão está em conformidade com
o procedimento previsto no art.  15,  §1o,  III,  do Decreto no

7.724/2012:
Art.  15.  Recebido  o  pedido  e  estando  a  informação
disponível, o acesso será imediato.
§1º. Caso não seja possível o acesso imediato, o órgão ou
entidade deverá, no prazo de até vinte dias: (...)
III - comunicar que não possui a informação ou que não tem
conhecimento de sua existência; (destaque nosso)2 

A esse respeito, cabe citar também a Súmula nº 06/2015 da Comissão Mista de

Reavaliação de Informações (CMRI), editada em janeiro de 2015:

INEXISTÊNCIA  DE  INFORMAÇÃO  –  A  declaração  de
inexistência  de  informação  objeto  de  solicitação  constitui
resposta  de natureza satisfativa;  caso a instância  recursal
verifique a existência da informação ou a possibilidade de
sua  recuperação  ou  reconstituição,  deverá  solicitar  a
recuperação  e  a  consolidação  da  informação  ou
reconstituição dos autos objeto de solicitação, sem prejuízo
de eventuais medidas de apuração de responsabilidade no
âmbito do órgão ou da entidade em que tenha se verificado
sua eliminação irregular ou seu descaminho.

5.  Em suas decisões, a CGU tem entendido que o envio das informações ao

cidadão após a interposição do recurso – inclusive nas situações em que o

encaminhamento  é  realizado  por  essa  Controladoria  –  configura  situação

prejudicial ao recurso pela perda do objeto, nos termos do art. 52 da Lei no

9.784/1999. Nesse sentido, é importante mencionar a decisão pela perda de

1 CUNHA FILHO, Marcio Camargo; XAVIER, Vítor César Silva. Lei  de acesso à informação: teoria e prática. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 351.

2 BRASIL. Controladoria-Geral da União. Parecer no 4273 de 03/11/2014. Processo no 09200.000319/2014-67.
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objeto no processo no 00190.024892/2013-77, em que a CGU, por possuir o

documento requisitado inicialmente a outro órgão, decidiu pela entrega direta

ao  cidadão,  como  demonstra  o  seguinte  trecho:  “(...)  considerando-se  os

princípios  constitucionais  da  celeridade  (art.  5,  inciso  LXXVIII)  da  eficiência

(caput do art. 37) e a adequação entre meios e fins (art. 2, inciso VI da Lei

9.784/99),  recomenda-se  que  a  própria  CGU  disponibilize  ao  cidadão  a

informação que já se encontra em sua posse”.

6. Observa-se ainda que as informações ora demandadas e sob a custódia

da CGU são presumidamente primárias3, atendendo ao estabelecido no art. 4o,

inciso IX,  da Lei  de Acesso à Informação, uma vez que foram coletadas na

fonte,  sem  qualquer  modificação  desta  Controladoria.  Além  disso,  cumpre

destacar que a disponibilização da informação deve estar em conformidade

com o dever de proteção das informações pessoais, nos termos previstos no

inciso III do art. 6o da Lei de Acesso à Informação.    

Conclusão

7.  Diante do exposto, opina-se pela  perda do objeto do presente recurso,

nos termos do art. 52 da Lei no 9.784/1999. 

AUGUSTO CÉSAR FEITOSA PINTO FERREIRA

Analista de Finanças e Controle

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 pela  perda de objeto do

3 “(...) é preciso salientar que a reprografia ou digitalização de um documento não retira a sua eventual qualidade de
primário,  na  medida  em que  é  réplica  autêntica  da  informação  originária.  A  primariedade  é garantia  de  que  a
informação foi coletada da fonte, sem modificações, não ensejando necessariamente a disponibilização do documento
original.  Ou seja, ter direito a informação primária não significa ter direito ao documento original” (CUNHA FILHO,
Marcio Camargo; XAVIER, Vítor César Silva. Obra citada, p. 150).
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recurso interposto, nos termos do art. 23 do Decreto no 7.724/2012 , no âmbito

do pedido de informação nº  00077.001751/2013-82, direcionado à Secretaria

de  Comunicação  Social  da  Presidência  da  República  –  SECOM/PR,

determinando-se que a Controladoria-Geral  da União repasse ao cidadão as

informações demandadas nestes autos e que estão sob sua custódia.

LUÍS HENRIQUE FANAN
Ouvidor-Geral da União
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