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LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO - RECURSO SUBMETIDO À CGU  

PARECER N° 1366/2021/CGRAI/OGU/CGU

      

Número do processo: 02303.007948/2021-40

Órgão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

Assunto: Recurso contra negativa a pedido de acesso à informação

Data do Recurso à
CGU: 08/10/2021

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

Não

Requerente Identificado

Opinião técnica: 

Opina-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso, para que seja
franqueado ao requerente o Processo nº 02070.004947/2019-18, já concluído junto à Comissão de Ética
do ICMBio, ocultando-se, mediante tarjamento, tão somente as informações e/ou dados cuja exposição
possa afetar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da pessoa a que se referem, de acordo com
§ 2º do art. 7º c/c inciso I do § 1º do art. 31 da Lei nº 12.527/2011.

 

RELATÓRIO 

Resumo das manifestações do
cidadão: 

Inicial: o requerente solicita o Processo nº 02070.004947/2019-18, arquivado na
Comissão de Ética do Instituto.

1ª instância: recorre e argumenta ter recebido o processo solicitado com tarjamento dos
nomes que parecem ser de denunciados e denunciantes; alega que a Comissão de Ética
Pública (CEP) não aplica ocultações ao fornecer processos que lhe são solicitados; e
encaminha dois links que dão acesso a conteúdos disponibilizados por aquele colegiado.

2ª instância: recorre, nos termos descritos no recurso anterior.

Respostas do órgão: 

Inicial: concede acesso e encaminha, anexo, o processo solicitado.

1ª instância: indefere o recurso, com fundamento no art. 31 da Lei nº 12.527/2011; e
explica que os dados ocultados são pessoais e devem ser preservados.

2ª instância: indefere o recurso, nos termos da resposta de 1ª instância.

Resumo do Recurso à CGU: Recorre e reitera a solicitação.

Instrução do Recurso: 
A instrução processual levou em consideração as informações constantes da Plataforma
Fala.BR, as respostas recebidas na interlocução mantida entre CGU e ICMBio , além de
observar as determinações da LAI e de sua regulamentação. 

Análise  
1. Este recurso trata de pedido de acesso à informação,
dirigido originalmente ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio), por intermédio do qual o requerente almeja receber o Processo nº
02070.004947/2019-18, arquivado na Comissão de Ética da entidade.
2. E se vê que, na resposta inicial, o Instituto concede o acesso e
encaminha os autos do processo requerido, preservando, mediante tarjamento,
dados pessoais incluídos no mesmo.
3. No curso disso, o requerente, lidando com seu direito, apresenta
recursos à 1ª e à 2ª instâncias previstas no regime administrativo da Lei nº
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12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação (LAI). Por meio deles, alega não existir
fundamento para o tarjamento - conforme realizado pela Comissão de Ética do
Instituto - dos nomes que parecem ser de denunciados e denunciantes, na entrega
desses autos. Para demonstrar isso, o recorrente comenta que a Comissão de Ética
Pública (CEP)[1] não aplicaria ocultações ao fornecer processos que lhe são
solicitados. Também encaminha dois links que dão acesso a conteúdos
disponibilizados por esse último colegiado citado que está ligado à Presidência da
República: 
https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/reunioes-de-colegiado/precedentes-

dacomissao-de-etica-publica/copy_of_precedentes-da-comissao-de-etica-publica
e

https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/reunioes-de-
colegiado/copy_of_pautade-reunioes/extratos-da-ata-e-notas-publicas-de-2020/extrato-da-

ata-da-219a-reuniaoordinaria-30-de-julho-de-2020
(Extrato da ATA da 219ª Reunião Ordinária - 30 de julho de 2020 — Português (Brasil)

(www.gov.br)
4. Mas a entidade indefere ambos os recursos, com fundamento no art. 31
da Lei nº 12.527/2011, porque, segundo declara, as informações, ocultadas ao
disponibilizar esses autos, seriam dados pessoais de terceiros, os quais instruem o
processo.
5. Enfim, o recorrente chega até esta Controladoria-Geral da União (CGU),
órgão da 3ª instância recursal da LAI, quando recorre, nos termos postos nos
recursos anteriores.
6. De pronto cabe mencionar que a referida Comissão de Ética Pública
(CEP), criada pelo Decreto de 26/05/1999, tem como missão zelar pelo cumprimento
do Código de Conduta da Alta Administração Federal[2] e da Lei de Conflito de
Interesses  - 12.813/2013[3] -, para orientar as autoridades para que se conduzam
de acordo com suas normas, inspirar assim o respeito no serviço público e promover
a ética na Administração Pública. 
7. Já a Comissão de Ética do ICMBio[4] é setorial e pertence ao Sistema de
Gestão Pública[5], coordenado pela CEP. Esse colegiado do Instituto Chico Mendes
tem como objetivo principal orientar e aconselhar sobre a ética profissional dos seus
servidores com relação ao tratamento com as pessoas e com o patrimônio público.
Cabe ainda à Comissão apurar denúncias e julgar possíveis desvios éticos dos
agentes públicos vinculados ao órgão.
8. Mantida interlocução entre CGU e ICMBio, mediante envio de e-mail,
contendo solicitação de esclarecimentos adicionais, esta Controladoria-Geral recebeu
as respostas abaixo, correspondentes, na ordem, às perguntas que, dentre outras,
foram encaminhadas ao Instituto:

"Considerandoter se identificado existir ânimo da Administração em fornecer o
acesso à informação solicitado, consulta-se:   
1) Qual é a natureza do Processo nº 02070.004947/2019-18?   
Resposta: Trata-se deum Procedimento Preliminar de Apuração Éticaaberto a
partir de uma representação da*** em desfavor de *** ... prestação de contas
de Licença Capacitação.
2)O procedimento é sigiloso ou as partes e seus procuradores podem ter
conhecimento do seu conteúdo? Se sim, isso ocorreu neste caso?   
Resposta: Durante a apuração o processofoi mantido na chancela de “sigiloso”
e *** teveamploacesso, de forma a poderexercer seu direito ao
contraditório eaampla defesa.Após a conclusão,conforme consta em
precedente da Comissão de Ética Pública,o processofoi reclassificado para
“restrito”.   
...
O requerente solicitou acesso aoProcessoICMBio 02070.004947/2019-18, aberto
pela Comissão de Ética doICMBio.Os autos contêmatestadosmédicose
citaçõesreferentes ***, os quais foramretiradospara repasse à pessoa que
solicitou o processo. Contudo, ainda assim era possível inferir, quando da leitura
dos demais documentos, umarelação coma saúde ***.Assim, com fundamento
no art. 31 da Lei 12.527/2011,a Comissão de Ética doICMBio, visando proteger
informações pessoais, tarjou o nome *** *** e pugna que seu nome não pode ser
divulgado.   
Considerando que não restou claro para os fins desta análise, consulta-se:   
5) Qual é o vínculo do requerente com o objeto do pedido?  
Resposta: Entendemos que não há qualquer tipo de vínculoentre aquele que
consideramos ser o requerente e o processo 02070.004947/2019- 18. 
...
7) Em que fase se encontra o referido processo ou procedimento?  
Resposta: OProcesso 02070.004947/2019-18 foi arquivado pela Comissão de
Ética do ICMBio em 25/03/2021. 
8) Existe norma interna definindo prazos, fluxos e procedimentos para orientar a
condução deste processo ou procedimento?  
Resposta: Todos os processos apurados na Comissão de Ética
doICMBioseguem os ritos processuais definidosnaResolução10/2008da
Comissão de Ética Pública.  
Considerandoa afirmação dessa entidade de que o referido processo contém
dados pessoais de terceiros, pergunta-se:     
9)Quais dados pessoais constam do processo e que sofreram
os tarjamentos alegados pelo requerente?  
Resposta: NoProcesso 02070.004947/2019-18 existem atestados médicos e
documentos que fazem menção à saúde *** *** e foramretiradosda versãoem
formatoPDF entregue ao requerente.  Na versão entregue, somente o
nome *** foi tarjado.  
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10) Quais dados foram tarjados no referido processo?
Resposta:  Somente o nome *** *** foi tarjado.  
11)Poderia explicar, de forma resumida, se a negativa de acesso ao referido
processo pode afetar a defesa dos direitos e interesses do requerente?
Resposta:  (...) entendemos quenão há qualquerrelaçãoentre este e o
processo 02070.004947/2019-18, (...). Nesse sentido, entendemos que os
atestados eoutrosdocumentosde caráter privadoretirados do processo, bem
comoo nome *** *** estar tarjado, não prejudica uma avaliação de nossa
atuação ou a busca por algum tipo de erro em nossa apuração.  
12)Se sim, existe canal e procedimento específico de modo a viabilizar o acesso
do requente à parte, eventualmente, não sigilosa deste processo?   
Resposta:  O requerente teve acesso as partes não sigilosas doProcesso
02070.004947/2019-18.  
..." (destacou-se)

9. Estes questionamentos apresentados pela CGU se fizeram necessários
na medida em que o requente, nos seus recursos, almeja ter acesso a eventuais
nomes de denunciados e denunciantes, os quais teriam sido suprimidos - mediante
tarjamento - pelo Instituto na entrega do processo e, de sua parte, o instituto
recorrido sustenta que assim se fez porque as informações ocultadas teriam caráter
pessoal. 
10. Ora, para a CGU, o Instituto Chico detalhou que o processo em questão
tem por objeto denúncia por supostos desvios éticos, apresentada junto à Comissão
de Ética local, em desfavor de servidor(a) que atrasou a prestação de
contas da licença para capacitação da qual se utilizou, situação enquadrada
no Decreto nº 1.171/1994, que aprovou o Código de Ética Profissional do Servidor
Público Civil do Poder Executivo Federal: "Seção II - Dos Principais Deveres do
Servidor Público; XIV - São deveres fundamentais do servidor público; d) jamais
retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens,
direitos e serviços da coletividade a seu cargo.".
11. E nesse âmbito, a entidade considera não ser adequado revelar o nome
da pessoa denunciada para terceiro, inclusive, porque, segundo acrescentou, a
Comissão de Ética local concluiu que a mesma não cometeu o desvio ético,
suposto na denúncia. Comenta que tal cautela se revela como protetiva da honra e
da imagem dessa pessoa, enquanto servidor(a) público, na medida em que os autos
em questão contêm informações pessoais as quais se encontram na posse e guarda
do Estado brasileiro.
12. OICMBio tambémentende que o requerente teve acesso, neste caso,
àquelas informações acessíveis a terceiros. Para a entidade, otarjamentodo nome da
pessoa, eventualmente denunciada, não causa prejuízo à análise que o interessado
pretenda realizar sobre o objeto e o trâmite do processo junto à Comissão de Ética
local.
13. Entretanto, este tema já foi objeto de avaliação nesta Controladoria em
diversos precedentes, dentre os quais destaca-se os
NUPs 08850003639201532_CGU, 00137000734202186_CGU
e 03950002183201622_CGU, nos quais adotou-se o entendimento de que, em
analogia aos processos administrativos disciplinares, que gozam de abrangência
sancionadora e poderes investigatórios muitos mais amplos, os Processos de
Apuração Ética somente deverão se tornar públicos após sua conclusão. Por
isso, vale a pena citar trechos do parecer que orientou tal decisão nesse último
citada:

"...
6. Preliminarmente, cabe registrar que o pedido está amparado pelo § 2º e § 3º
do art. 7º e do art. 31 da Lei nº 12.527/2011 (LAI):

Art. 7º
(...)
§ 2º 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.
§ 3º O direito de acesso aos documentos ou às informações neles
contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato
administrativo será assegurado com a edição do ato decisório
respectivo.
Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de
forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra
e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias
individuais.
§ 1º As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à
intimidade, vida privada, honra e imagem:
I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de
sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data
de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa
a que elas se referirem; e

7. Nessa esteira, o caput art. 20 do Decreto nº 7.724/2012 prescreve:
Art. 20 - O acesso a documento preparatório, ou informação nele
contida, utilizados como fundamento de tomada de decisão ou de
ato administrativo, será assegurado a partir da edição do ato ou
decisão.

8. Pedidos de acesso que têm por objeto procedimentos disciplinares concluídos
já foram analisados por esta Controladoria em casos precedentes, nos quais foi
determinada a entrega da informação com a obliteração dos dados dos
denunciantes e de outras informações protegidas por legislação específica, como
dados bancários, fiscais e informações pessoais sensíveis (endereço pessoal, e-
mail pessoal, informações financeiras e patrimoniais, etc.). Observa-se que o
nome do servidor alvo de procedimento disciplinar concluído e os
nomes das testemunhas não são considerados sigilosos.
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9. Nesses casos, privilegia-se a publicidade das informações, já que se trata da
demonstração de que, diante de notícias de irregularidades, a Administração
Pública agiu no sentido de apurar o fato. A caráter exemplificativo, cita-se a
decisão da CGU referente ao NUP 08850003639201532_CGU, no qual a CGU
determinou a entrega, a um terceiro, de cópia dos autos e do relatório final de
Sindicância concluída pelo Departamento da Polícia Federal (DPF).
10. Assim, esta Controladoria entende que, durante seu curso, os procedimentos
disciplinares têm seu acesso restrito às partes interessadas, no entanto,
concluída a apuração, e julgado o processo, qualquer particular tem direito a
vistas e cópias dos autos, com exceção  de documentos que mantenham
alguma restrição legal de acesso.
11. Em complemento a tal entendimento, cita-se o Enunciado da Corregedoria-
Geral da União, publicado no DOU, no dia 1º de junho de 2016 :

CORREGEDORIA-GERAL DA UNIÃO
ENUNCIADO Nº 14, DE 31 DE MAIO DE 2016
O CORREGEDOR-GERAL DA UNIÃO DO MINISTÉRIO DA
TRANSPARÊNCIA FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE, no uso da competência que lhe conferem o art. 15, I,
do Decreto nº 8.109, de 17 de setembro de 2013, c/c com o art. 4º, I,
do Decreto nº 5.480, de 30 de junho de 2005, resolve editar o
presente Enunciado, conforme proposto pela Comissão de
Coordenação de Correição, em sessão realizada em 22 de março de
2013, na forma que se segue:
RESTRIÇÃO DE ACESSO DOS PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES
"Os procedimentos disciplinares têm acesso restrito para terceiros
até o julgamento, nos termos do art. 7º, parágrafo 3º, da Lei nº
12.527/2011, regulamentado pelo art. 20, caput, do Decreto nº
7.724/2012, sem prejuízo das demais hipóteses legais sobre
informações sigilosas." (grifo nosso)
WALDIR JOÃO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR

12. Assim, diante do recurso recebido nesta Controladoria-Geral da União - CGU,
em nível de 3ª Instância e, frente às alegações do requerente, foi realizada
interlocução com o IBGE, a fim de melhor instruir a decisão desta Ouvidoria-
Geral da União. Nesse sentido, consultamos o órgão quanto à possibilidade de
rever sua decisão. Na oportunidade, por meio de resposta via e-mail, a Comissão
de Ética do IBGE deliberou por atender o pedido, disponibilizando ao interessado
acesso à cópia de inteiro teor do processo, ensejando assim, a perda do objeto
do presente recurso.
..." (destacou-se).

14. Pois bem. Ainda que se compreenda a intenção do ICMBio - quanto
a proteger os dados categorizados como pessoais, incluídos na instrução dessa
apuração ética -, o entendimento assumido nesta CGU, como descrito acima, segue
na linha de que nome de servidor, que conste eventualmente como parte em
processo apuratório já concluído, não deve ser submetido a ocultações; mas, ao
contrário disso, tal cautela deve ser adotada quando no bojo da informação a ser
entregue existir registros que possam afetar sua intimidade, honra, vida privada e
imagem - tais como dados financeiros, dados pertinentes a saúde, etc. - das pessoas
relacionadas aos mesmos.
15. E, de fato, tal procedimento - quer dizer: inclusão do nome da parte após
concluída tal apuração -, tem sido adotado pela CEP, conforme se constata ao
pesquisar num dos links indicados pelo interessado nas suas manifestações:

https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/reunioes-de-
colegiado/copy_of_pauta-de-reunioes/extratos-da-ata-e-notas-publicas-de-
2020/extrato-da-ata-da-219a-reuniao-ordinaria-30-de-julho-de-2020

16. Isso porque se pode entender que o objeto da proteção das informação
pessoais não é o dado de identificação por si só, mas o que tal dado pode revelar
acerca da personalidade, das concepções pessoais, das opções de convivência de
uma pessoa, entre outras características capazes de lhe expor a julgamentos, a
discriminação, a influir no modo como o indivíduo deseja ser visto pelos outros.
Assim, busca-se a proteção da integridade moral do sujeito. Da mesma forma, devem
ser protegidas as informações pessoais sensíveis que exponham o cidadão a
situações de risco, inclusive, em relação a sua integridade física. Cite-se então, como
exemplo de informações sensíveis, aquelas pertinentes à origem social e étnica, à
saúde, à informação genérica, à orientação sexual e às convicções políticas,
religiosas e filosóficas.
17. Mas, pode-se dizer que é conferido ao princípio da publicidade certa
prevalência em relação ao princípio da intimidade, quando verificado que as
informações pessoais se encontram dispostas em processos de natureza pública,
sendo dispensado aos dados pessoais proteção necessária, dentro dos
padrões legais existentes, privilegiando-se - no caso de divulgação deles - o controle
social possibilitado pela transparência dos atos administrativos.
18. Entende-se, assim, que a restrição de acesso a informações pessoais de
terceiras pessoas ocorre quando a solicitação de conhecimento se referir a dados
pessoais sensíveis ou nas situações em que a disponibilização dos mesmos puder
causar dano relevante aos direitos e garantias fundamentais do seu titular. Desse
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modo, a natureza da relação do indivíduo mantida com o Estado, o interesse público
preponderante nas informações produzidas no âmbito dessa relação e o potencial de
dano a garantias individuais do titular das informações são fatores relevantes na
análise sobre a possível divulgação deles.
19. Ocorre que as informações solicitadas neste requerimento não alcançam
a possibilidade de disponibilização de números de documentos pessoais, endereços
privados ou outros dados que, efetivamente, estejam protegidos pelos dispositivos
legais citados. Ou seja, não são todas e quaisquer as informações pessoais que se
encontram sob o resguardo do artigo 55 do Decreto nº 7.724/2012[6].
20. Também não se deve esquecer que a proteção específica para os direitos
do requerente ou de denunciantes, nos termos da Lei nº 13.460/2017, em especial o
caput e § 7º do art. 10, observando a regulamentação por meio dos Decretos nº
9.492/2018[7] nº 10.153/2019[8] no âmbito do Poder Executivo federal:

"Lei nº 13.460/2017:
"Art. 10. A manifestação será dirigida à ouvidoria do órgão ou entidade
responsável e conterá a identificação do requerente.
...
§ 7º A identificação do requerente é informação pessoal protegida com restrição
de acesso nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
..."

21. Visto desse ângulo, considerando o ambiente e o regime
legislativo correntes - e o fato de se tratar de processo de apuração ética já
encerrado - é possível interpretar que a restrição de acesso à informação requerida
deve ser a mínima possível, de modo que sejam protegidos os direitos das pessoas
às quais essas dizem respeito, mas também de modo a se garantir publicidade
adequada, segundos os princípios observado na LAI:

"Lei nº 12.527/2011:
...
Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito
fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade
com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:
I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção
..."

22. Logo, tendo em vista que a CGU possui um entendimento consolidado a
respeito da possibilidade de acesso por terceiros aos procedimentos apuratórios
concluídos, entende-se cabível o provimento parcial do recurso nesta 3º instância da
LAI, mas com preservação - mediante ocultações seguras -, das informações
pessoais sensíveis e outras acobertadas por sigilos legais específicos, porventura
registradas nos autos desse processo, de denunciado(s) e denunciante(s), conforme
disposto no § 2º do art. 7º da LAI.
23. Assume-se tal entendimento, visando a manutenção de simetria e
coerência das decisões desta CGU.

_________________________
[1] https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/cep
[2] https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/legislacao-cep/codigo-de-conduta-da-
alta-administracao-federal
[3] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12813.htm
[4] https://www.icmbio.gov.br/portal/atendimentoaocidadao/comissao-de-etica
[5] https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/sistema-de-gestao-da-etica/copy-of-
comissoes-de-eticas-setoriais
[6] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm
[7] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9492.htm
[8] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10153.htm

Conclusão 
24. De todo o exposto, opina-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
provimento parcial do recurso, para que seja franqueado ao requerente o
Processo nº 02070.004947/2019-18, já concluído junto à Comissão de Ética do
ICMBio, ocultando-se, mediante tarjamento, tão somente as informações e/ou dados
cuja exposição possa afetar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas às quais se referem, de acordo com § 2º do art. 7º c/c inciso I do § 1º
do art. 31 da Lei nº 12.527/2011.
25. À consideração superior. 

 
WALTER BARBOSA VITOR 

Analista Técnico Administrativo

 

DESPACHO

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

ISABELLA BRITO
Coordenadora-Geral de Recursos de Acesso à Informação - Substituta
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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 conhecimento
e provimento parcial do recurso interposto, no âmbito do pedido de informação
NUP 02303.007948/2021-40, direcionado ao Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade - ICMBio.
O Instituto deverá, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação da
presente decisão, franquear ao requerente o acesso ao Processo
nº 02070.004947/2019-18, já concluído junto à Comissão de Ética, ocultando-se,
mediante tarjamento, tão somente as informações e/ou dados cuja exposição
possa afetar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da pessoa mencionada
nos autos correspondentes, de acordo com § 2º do art. 7º c/c inciso I do § 1º
do art. 31 da Lei nº 12.527/2011.
 

FABIO DO VALLE VALGAS DA SILVA
Ouvidor-Geral da União - Adjunto 

 

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 queo 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” 
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 ISABELLA BRITO, Coordenador-Geral de Recursos de
Acesso à Informação, Substituto, em 11/11/2021, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br
https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/arquivos/aplicacao-da-lai-2019.pdf
http://buscaprecedentes.cgu.gov.br/busca/SitePages/principal.aspx
https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/assuntos/busca-de-pedidos-e-respostas/busca-de-pedidos-e-respostas


Documento assinado eletronicamente por FABIO DO VALLE VALGAS DA SILVA, Ouvidor-Geral da
União, Adjunto, em 11/11/2021, às 12:21, 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 2169199 e o código CRC
2314E18C
Referência: Processo nº 02303.007948/2021-40 SEI nº 2169199
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