
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO - RECURSO SUBMETIDO À CGU  

PARECER N° 1025/2021/CGRAI/OGU/CGU

Número do processo: 00137.010097/2021-56

Órgão: Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI-PR)

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

Data do Recurso à CGU:  20/07/2021

Restrição de acesso no
recurso à CGU (Fala.BR):  Não

Requerente:  Identificado

Opinião técnica: 

Opina-se pelo provimento do recurso, com fundamento no art. 7º, inciso II da Lei nº
12.527/2011, de modo que seja disponibilizado ao solicitante o acesso aos registros de entrada e
saída nas dependências da Presidência da República do servidor A.F.C.S.M e do Coronel do
Exército Brasileiro, R.S.M, assim como ao local de destino das pessoas mencionadas, desde
janeiro de 2019 até 29 de junho de 2021, data de resposta deste pedido inicial.

 

RELATÓRIO 

Resumo das
manifestações do
cidadão: 

Inicial: Solicitou os registros de entrada e saída de servidor e de coronel do Exército nas dependências da
Presidência da República, desde janeiro de 2019 até a data de resposta do presente requerimento
(29/06/2021). Solicitou, também, informações sobre o local de destino das pessoas mencionadas, bem
como acesso à ata, à lista de presença e à agenda pública da reunião da qual elas participaram.

1ª instância: Declarou, em síntese, que os dispositivos mencionados na resposta do GSI-PR não se
sobrepõem à Lei nº 12.527/2011 (LAI), mas que são compatíveis entre si. Destacou que sua solicitação se
refere a entrada e saída de pessoas em uma repartição pública, e que, assim, não havia relação com a vida
privada dos indivíduos. Ressaltou o entendimento da CGU, nestes casos, no sentido de que tais
informações têm um papel relevante no controle social. Reiterou, em recurso, que fosse franqueado o
acesso à informação sobre a entrada de saída do servidor e do Coronel do Exército indicados por ele, nas
dependências da Presidência da República, de janeiro de 2019 até a data de resposta do requerimento
inicial.

2ª instância:  Reiterou os argumentos apresentados no recurso de 1ª instância.

Respostas do órgão: 

Inicial: Declarou que a solicitação não poderia ser atendida com base na Lei nº 13.709, de 14 de agosto
de 2018, a qual entrou em vigor em 14 de agosto de 2020, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(LGPD), nos termos de seus artigos 6º e 7º, que dispõe sobre tratamento de dados pessoais. Destacou,
em complemento, que o GSI/PR cumpria sua finalidade específica de segurança, amparado na Lei nº
13.844, de 18 de junho de 2019.

1ª instância:  Reiterou.

2ª instância: Ratificou suas respostas e ressaltou que a partir da entrada em vigor da LGPD este tipo de
solicitação não poderia ser atendida, pois se reportava a dados pessoais protegidos pelo referido diploma
normativo. Informou que o regulamento da LGPD definirá parâmetros legais que tutelem este tipo de
solicitação.

Resumo do
Recurso à CGU: 

Reiterou seus argumentos anteriores, em especial, que havia interesse público nas informações
requeridas, visto que se referia a ferramenta necessária para o controle social. Reiterou, em recurso,
que lhe fosse franqueado o acesso à informação sobre a entrada de saída do servidor e do Coronel do
Exército indicados por ele, nas dependências da Presidência da República, de janeiro de 2019 até a data de
resposta do requerimento inicial.

Instrução do
Recurso: 

 Foi realizada interlocução com o órgão recorrido, que reiterou a negativa de acesso às informações
solicitadas, com base nos mesmos fundamentos legais apresentados nas respostas anteriores.
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Análise  
1. O presente recurso trata de pedido de acesso à informação em que
requerente solicitou ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República (GSI-PR) os registros de entrada e saída de servidor e de coronel do
Exército nas dependências da Presidência da República, desde janeiro de 2019 até a
data de resposta do presente requerimento, que ocorreu em 29/06/2021. Solicitou,
também, informações sobre o local de destino das pessoas mencionadas, bem
acesso à ata, à lista de presença e à agenda pública da reunião da qual
elas participaram.
2. Em todas as respostas disponibilizados ao solicitante, o GSI/PR alegou,
reiteradamente, que não poderia atender à presente demanda, visto que a coleta de
dados pessoais (nome e data de entrada) de terceiros que visitam as dependências
da Presidência tem como finalidade garantir a segurança do Presidente da
República, dos familiares e da segurança dos palácios presidenciais e residências
dessas autoridades, nos termos do art. 10, inciso VII da Lei nº 13.844, de 18 de
junho de 2019, no qual define que cabe ao GSI/PR zelar pela segurança pessoal do
Presidente e do Vice-Presidente da República. Desse modo, destacou que o
tratamento dos dados não poderia ocorrer de modo a contrariar a finalidade para a
qual eles foram coletados, qual seja, a segurança do Presidente da República, sob o
risco de se contrariar o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei nº 13.709/2018, Lei Geral
de Proteção de Dados – LGPD. Ademais, esclareceu que os parâmetros legais que
tutelam este tipo de solicitação serão estabelecidos por regulamento da LGPD, de
maneira que era preciso aguardar a emissão de norma regulamentadora para se
manifestar em definitivo sobre o tema.
3. O solicitante, nesse passo, apresentou recursos em primeira, segunda e
terceira instâncias argumentando que os dispositivos mencionados na resposta do
GSI-PR não se sobrepõem à Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação - LAI,
mas que são compatíveis entre si. Destacou que sua solicitação se referia à entrada e
à saída de pessoas em uma repartição pública, e que, assim, não havia relação com a
vida privada desses indivíduos. Aduziu, também, que o direito de privacidade não se
confundia com a proteção de dados pessoais e que, nesse sentido, o art. 2º da LGPD
estabelecia os fundamentos de que a privacidade e a proteção de dados pessoais
está relacionado à pessoa identificada ou identificável. Ressaltou que o entendimento
da Controladoria - Geral da União (CGU), conforme precedentes analisados nestes
casos, era no sentido de que tais informações têm um papel relevante no controle
social, pois os dados requeridos têm o potencial de indicar os contatos e as agendas
das autoridades públicas, bem como de prevenir eventual conflito de interesse.
Reiterou, dessa forma, que lhe fosse franqueado o acesso à informação sobre a
entrada e a saída do servidor e do coronel do Exército cujos nomes foram indicados
por ele, assim como o local de destino dessas pessoas, nas dependências da
Presidência da República, de janeiro de 2019 até a data da resposta inicial
(29/06/2021), pedindo a reconsideração da negativa de acesso a essas informações.
4. Diante das explanações acima, verificou-se que a CGU analisou pedido
semelhante a este direcionados também ao GSI/PR, como, por exemplo, nos
precedentes mais recentes de números 00137.008313/2021-01,
00137.004027/2021-69, 00137.003711/2021-23, 00137.003719/2021-90,
00137.006543/2021-28, cujas decisões foi no sentido de que o GSI/PR
deveria disponibilizar ao solicitante o acesso a informações relativas aos registros de
entrada de entrada e de saída e/ou da identificação do agente público que autorizou a
entrada de indivíduos identificados no pedido inicial. Entendeu-se, nesses casos, que
o objeto da demanda, além de se encontrar fundamentado no artigo 7º, inciso II, da
LAI, também estaria em harmonia com o artigo 6º, inciso III, e com o artigo 7º, §3º,
ambos da LGDP, assim como que a disponibilização dos dados solicitados permitiria a
qualquer interessado, por exemplo, conferir as informações de ingresso de visitantes
a órgãos públicos com a agenda de autoridades, publicada em transparência ativa,
sem que isso representasse risco à segurança das autoridades estatais ou prejuízo à
autonomia informativa dos titulares dos dados. Foi considerada, nas referidas
decisões, que o acesso a essas informações se consubstanciavam em importante
ferramenta de controle social no que se referia à transparência esperada nas
relações mantidas entre agentes públicos, no exercício de suas atribuições, com
demais membros da sociedade.
5. Neste contexto, para melhor compreender as razões da negativa de
acesso, optou-se, no âmbito da instrução do recurso de terceira instância,
realizar interlocução com o GSI/PR, a fim de identificar,  inclusive, se havia novo
entendimento em relação ao que foi alegado nos casos precedentes e já analisados
pela CGU para fundamentar a referida negativa. Ademais, foi questionado se as
informações solicitadas haviam sido classificadas em algum grau de sigilo, conforme
orientava o art. 23, da Lei nº 12.527/2011.
6. Em resposta à interlocução, o Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República esclareceu que entendia a necessidade do controle social,
porém, tinha como competência pétrea a segurança na Presidência da República,
repisando que a partir da entrada em vigor da LGPD este tipo de solicitação não
poderia ser atendida, pois se reportava a dados pessoais protegidos pelo referido
diploma normativo, logo, que o GSI/PR tem cumprido sua finalidade preconizada no
inciso I do art. 6º da LGPD, que é tratar os dados pessoais informados na entrada do
Palácio do Planalto para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao
titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas
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finalidades. Esclareceu, ainda, que o fornecimento de relação ampla e genérica de
dados de entrada e saída tem potencial de expor hábitos de possíveis visitantes
frequentes, os quais ficariam vulneráveis a pressões para revelar peculiaridades das
instalações e rotinas de segurança, contribuindo para fragilizar as medidas de
segurança utilizadas para impedir, prevenir e obstruir ações mal-intencionadas contra
servidores e autoridades que despachavam no Palácio do Planalto e seus Anexos.
Ressaltou, novamente, que o regulamento da LGPD definirá parâmetros legais que
tutelem este tipo de solicitação e que aguardava, portanto, a emissão de norma
regulamentadora para se manifestar em definitivo sobre o tema. Informou, por
fim, que não cabia ao GSI/PR manter registros sobre agendas, atas e listas de
presença das reuniões dos visitantes.
7. Passando-se à análise do presente recurso, deve-se esclarecer que o
cidadão não recorreu da negativa do GSI de disponibilizar a ata, a lista de presença e
a agenda pública da reunião à qual o servidor público indicado por ele, em seu pedido
inicial, participou, razão pela qual esta análise ficou adstrita aos objetos dos recursos
sobre os registros de entrada e saída de servidor e de coronel do Exército nas
dependências da Presidência da República, desde janeiro de 2019 até a data de
resposta do presente requerimento (29/06/2021), assim como ao local de destino
dos cidadãos mencionados. 
8. Desse modo, entende-se que as preocupações expostas pelo GSI/PR
relativas à aplicação de dispositivos da Lei nº 13.709/2018 são relevantes, isto
porque com a entrada em vigor da LGPD é compreensível que os órgãos e entidades
públicas passem a ficar temerários sobre o alcance da legislação e sobre o
tratamento dos dados pessoais coletados. E é natural que dúvidas e diversas
interpretações sobre as normas venham a permear a aplicação da LGPD e da LAI, em
um primeiro momento. Ocorre que, como já discorrido nas análises precedentes
nesta Casa, o direito de privacidade não se confunde com a proteção de dados
pessoais e há que se ter em mente que as duas legislações são complementares e
devem ser aplicadas levando-se em consideração o princípio da finalidade indicado
pelo GSI, mas, também, o da necessidade, sendo que este último dialoga com a
obrigação de transparência, de publicidade e de conferir ferramentas para o controle
social.
9. Os registros solicitados se referem ao trânsito de pessoas em órgãos
públicos, que se submetem ao regime diferenciado com foco no interesse público
que justifica a necessidade de sua disponibilização e, assim, a CGU já tem o
entendimento consolidado de que informações dessa natureza são passíveis de
acesso com amparo na Lei nº 12.527/2011.
10. Sobre o argumento apresentado pelo recorrido, que reside na afirmação
de que a divulgação de registros de ingresso de visitantes às instalações do Palácio
do Planalto traz risco e prejuízo para a segurança do Presidente da República e de
outras autoridades, verificou-se, pela resposta à interlocução realizada, que os
documentos sobre a entrada/saída/local de destino não estão classificados, embora o
órgão tenha ressaltado que o tema se correlaciona com segurança, logo, são
passíveis de classificação, nos termos do art. 23, inciso VII, da Lei nº 12.527/2011.
Sendo assim, considerando que não ocorreu a classificação da informação requerida,
não se vislumbra que haja razões para a negativa de acesso. Além disso, pedidos
dessa natureza foram atendidos, no passado, pelo órgão demandado e recursos que
tratam de registros de portaria de prédios públicos vêm sendo deferidos pela CGU,
nos seus precedentes.
11. Avalia-se, portanto, que cabe à CGU a manutenção do seu entendimento
relativo ao tema, porque o controle de acesso gera informações, que ficam contidas
em registros ou documentos acumulados por órgãos públicos, nos termos do art.
7º, inciso II, da Lei nº 12.527/2011. E, principalmente, porque o confronto das
informações de ingresso de visitantes a órgãos públicos com a agenda de
autoridades é uma ferramenta importante para o controle social, em entendimento
harmônico com o previsto no § 3º do art. 7º da LGPD, a saber:

 
Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas
seguintes hipóteses:
§ 3º O tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a
finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização.
 

12. Percebe-se, por fim, que o GSI não trouxe ao conhecimento desta
Pasta fatos novos que permitissem a alteração dos entendimentos exarados nos
julgamentos dos recursos de acesso à informação números 00137.008313/2021-01,
00137.004027/2021-69, 00137.003711/2021-23, 00137.003719/2021-90,
00137.006543/2021-28, já citados acima, que tratam de objeto semelhante ao que se
encontra em análise. Uma vez que os dados solicitados são existentes, bem como
sobre eles não recaem salvaguardas informacionais, não se verificam impedimentos
de ordem legal ou fática que impossibilitem o seu fornecimento ao recorrente,
conforme a solicitação inicial.
Conclusão 
13. Diante do exposto, opina-se pelo provimento do recurso, com
fundamento no art. 7º, inciso II da Lei nº 12.527/2011, de modo que seja
disponibilizado ao solicitante o acesso aos registros de entrada e saída nas
dependências da Presidência da República do servidor A.F.C.S.M e do Coronel do
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Exército Brasileiro, R.S.M, assim como ao local de destino dessas pessoas, desde
janeiro de 2019 até 29 de junho de 2021, data de resposta do pedido inicial.
14. À consideração superior. 
 

NARA MARTINS QUIRINO
Analista Técnico-Administrativo

 

DESPACHO

De acordo. Encaminhe-se ao Ouvidor-Geral da União.
 

RENATA ALVES DE FIGUEIREDO
Coordenadora-Geral de Recursos de Acesso à Informação

 

 

CGU
Controladoria-Geral da União

Ouvidoria-Geral da União
Coordenação-Geral de Recursos de Acesso à Informação

 
D E C I S Ã O

No exercício das atribuições a mim conferidas pelo Decreto nº 9.681, de 03 de
janeiro de 2019, adoto, como fundamento deste ato, nos termos do art. 23 do
Decreto nº 7.724/2012, o parecer anexo, para decidir pelo provimento do recurso
interposto, no âmbito do pedido de informação 00137.010097/2021-
56,  direcionado ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República (GSI-PR). 
O órgão deverá, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da publicação desta decisão,
disponibilizar o acesso aos registros de entrada e saída nas dependências
da Presidência da República do servidor A.F.C.S.M e do Coronel do Exército Brasileiro,
R.S.M, assim como ao local de destino dessas pessoas, desde janeiro de 2019 até 29
de junho de 2021, data de resposta do pedido inicial. 
A informação deverá ser postada diretamente na Plataforma Fala.BR, na aba
“Cumprimento de Decisão”, no prazo acima mencionado.
 

VALMIR GOMES DIAS
Ouvidor-Geral da União

 

 

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. A perda do objeto do recurso também é
reconhecida nos casos em que o órgão se compromete a disponibilizar a informação solicitada
(ou parte dela) ao requerente em ocasião futura, indicando prazo, local e modo de acesso. 

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”
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https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br  

 

Publicação “Aplicação da Lei de Acesso à Informação na Administração Pública Federal” 

https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/arquivos/aplicacao-
da-lai-2019.pdf 

 

Decisões da CGU e da CMRI 

http://buscaprecedentes.cgu.gov.br/busca/SitePages/principal.aspx  

 

Busca de Pedidos e Respostas da LAI: 

https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/assuntos/busca-de-pedidos-e-respostas/busca-de-
pedidos-e-respostas     

Documento assinado eletronicamente por NARA MARTINS QUIRINO, Analista Administrativo, em
25/08/2021, às 11:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por RENATA ALVES DE FIGUEIREDO, Coordenador-Geral de
Recursos de Acesso à Informação, em 25/08/2021, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por VALMIR GOMES DIAS, Ouvidor-Geral da União, em
26/08/2021, às 20:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://sei.cgu.gov.br/conferir informando o código verificador 2074610 e o código CRC 23B55074
Referência: Proces s o nº 00137.010097/2021-56 SEI nº 2074610
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