
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO - RECURSO SUBMETIDO À CGU  

PARECER N° 192/2020/CGRAI/OGU/CGU

Número do processo: 08198.030972/2020-22

Órgão: Fundação Nacional do Índio - FUNAI

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

Data do Recurso à
CGU: 09/10/2020

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

Requerente Não identificado

Opinião técnica: 

Opina-se pelo conhecimento e provimento do recurso, tendo em vista tratar-se de informação
pública, nos termos do Art. 4º, incisos I e II, e art. 7º, inciso II, ambos da Lei nº 12.527/2011.A
Fundação deverá disponibilizar ao requerente, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da publicação
desta decisão, a informação se os nomes constates do anexo à Plataforma Fala.BR constam nos
registros de entrada do órgão, de 01/01/2018 até a data de 08/10/2020, especificando as seguintes
informações: i) datas e horários da entrada; ii) gabinete que visitou; e iii) agenda que indicou na
recepção para ter o aval para a entrada.

 

RELATÓRIO 

Resumo das manifestações do
cidadão: 

Inicial: Requerente solicita que seja informado se os nomes de lista anexa à
Plataforma Fala.br constam nos registros de entrada do órgão, de 01/01/2018 até a
data do pedido. Nesse âmbito requer que sejam disponibilizadas: 1) datas e
horários da entrada; 2) gabinete que visitou e 3) agenda que indicou na recepção
para ter o aval para a entrada.

1ª instância:  Reitera o pedido, argumentando que a solicitação é sobre acesso de
pessoas a órgão público, para encontro com funcionários públicos. Ou seja, deve
ser uma informação pública.

2ª instância:  Reitera nos mesmo termos anteriores.

Respostas do órgão: 

Inicial: Informa que não possui tal informação, pois o controle de entrada e saída
no Edifício Parque Cidade e feito pelo Condomínio do mesmo, e tão somente para
fins de segurança interna e controle de acessos indevidos. Ademais, que em
consulta ao Condomínio, este comunicou que somente tem a obrigatoriedade de
fornecer tais informações por determinação judicial, requisição de autoridade
policial ou Ministério Público.

1ª instância:  Ratifica a resposta inicial, ademais, esclarece que detém Contrato
Administrativo de Aluguel n° 17/2017 no Condomínio do Edifício Parque Cidade,
sendo de responsabilidade deste o controle de entrada e saída. Assim sendo,
sugere que a referida solicitação seja encaminhada diretamente ao Condomínio do
Ed. Parque Cidade, através do e-mail: [...], para que sejam prestadas as devidas
justificativas, em relação à prestação de informações, com vistas a terem acesso à
arquivos requisitados que estão sob posse do condomínio. Por fim, alertou que
diante da reformulação do pedido através do NUP 08198.031044/2020-85,  a
resposta será dada através deste protocolo.

2ª instância: Reitera as respostas anteriores. Comunica que a FUNAI se encontra
instalada em imóvel de particular, e que a base legal da negativa utilizada pelo
condomínio do Edifício Parque Cidade é a convenção do condomínio. Por fim, reitera
que o pedido registrado com o NUP 08198.031044/2020-85, contempla o mesmo
questionamento ao ora analisado.
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Resumo do Recurso à CGU: Reitera nos mesmos termos.

Instrução do Recurso: 

A instrução processual levou em consideração as tratativas entre requerente e
requerida, as determinações da Legislação pertinente, assim como, os
esclarecimentos adicionais obtidos junto à recorrida, por meio de correspondência
eletrônica e precedentes processuais desta CGU.

Análise  

1. O presente recurso trata de pedido de acesso à informação em que o
recorrente solicitou que seja informado se os nomes de lista anexa à Plataforma
Fala.BR constam nos registros de entrada do órgão, de 01/01/2018 até a data
do pedido (08/10/2020). Nesse âmbito, requer que sejam disponibilizadas as
seguintes informações: 1) datas e horários da entrada; 2) gabinete que visitou;
e 3) agenda que indicou na recepção para ter o aval para a entrada.

2. Em resposta, a Fundação Nacional do Índio - FUNAI informou que
não possui as informações solicitadas. Nesse contexto, explicou que o controle
de acesso ao órgão é feito pelo Condomínio do Edifício Parque Cidade, no qual
encontra-se instalada e que este esclareceu ter a obrigatoriedade de fornecer
tais informações apenas por determinação judicial, requisição de autoridade
policial ou Ministério Público. Assim, diante dos recursos apresentados, a
Fundação ratificou o posicionamento e sugeriu que a demanda fosse
encaminhada ao endereço de e-mail do referido condomínio. Por fim, comunicou
que a resposta seria contemplada por meio da nova demanda, idêntica, sob o
NUP 08198.031044/2020-85.

3. Em consequência, o cidadão reiterou o pedido, em sede de 3ª
instância recursal, perante esta Controladoria-Geral da União - CGU, que, com o
fim de promover a adequada instrução processual, solicitou esclarecimentos
adicionais ao recorrido. Em retorno, a FUNAI manifestou-se, nos seguintes
termos:

"(...)
esclarecemos que o controle de acesso de acesso ao edifício é de
responsabilidade do condomínio, por se tratar de área comum do Edifício,
inexistindo cláusula contratual que permita ou vede que os acessos ao
órgão sejam disponibilizados, quando o órgão necessitar.
Em um pedido anterior, a Coordenação-Geral de Logística/Funai, informou
que realizou uma consulta, com o objetivo de verificar a existência de
dispositivos relacionados à segurança, nos seguintes documentos:
1. Contrato Administrativo n° 17/2017;
2. Regimento Interno do Condomínio do Ed. Parque Cidade; e
3. Convenção do Condomínio do Ed. Parque Cidade.
Constatando que inexiste qualquer cláusula ou dispositivo que dispusesse
sobre as regras de uso e disponibilização de imagens do sistema de vigilância
eletrônica integrado nos documentos oficiais disponibilizados pelo Condomínio
Parque Cidade. Porém, destaca que o item 8.9 da Convenção do Condomínio
do Edifício Parque Cidade diz que:
8.9 São consideradas despesas de responsabilidade dos condôminos,
exemplificativamente: (...) j) despesas com segurança, inclusive
equipamentos e contratação de empresa especializada, relativas às áreas
comuns do CONDOMÍNIO. Concluindo daí que nas cotas referentes ao
condomínio pagas pela Funai/Sede à locadora já estão inclusas os serviços do
sistema de vigilância integrada eletrônica, entretanto na mesma Convenção
em análise, o item 3.2 estabelece que:
3.2 O condômino poderá exercer direitos e deverá cumprir as obrigações, a
saber
a) DIREITOS:
(...)
a.3) examinar livros e arquivos do CONDOMÍNIO.
Logo, desprende-se deste dispositivo que os condôminos poderão examinar
documentos e arquivos que estão sob a posse do condomínio, o que por
analogia pode-se incluir os arquivos digitais, considerando a forma genérica
em que este termo está disposto na Convenção.
Entretanto, a resposta do condomínio, após reiterações, foi de que somente
''tem a obrigatoriedade de fornecer tais informações por determinação
judicial, requisição de autoridade policial ou Ministério Público''
Informamos também, que o requerente registrou outro pedido de nº
08198.031044/2020-85, solicitando que fosse informado se algum dos
nomes presentes na lista encaminhada se reuniu com o presidente,
diretores ou coordenadores da Funai, entre 01/01/2018 até a presente
data. Sendo este respondido no dia 28/10/2020, que após pesquisas
realizadas nos acervos das Diretorias e das demais Coordenações-
Gerais que compõem a Funai,  não foram identificados registros de
nenhuma reunião ocorrida neste período.
Diante da similaridade dos pedidos, entendemos que esta resposta, também
responde o NUP nº 08198.030972/2020-22, que solicita que seja informado
se os nomes da lista anexa constam nos registros de entrada do órgão,
de 01/01/2018 até a data do pedido, fato este alertado ao requerente
em resposta ao Recurso de 1ª Instância."
(Grifo nosso)

4. Da análise das justificativas apresentadas pelo recorrido, tanto nas
instâncias anteriores quanto durante a presente instrução processual, cumpre
esclarecer, inicialmente que, após verificação minuciosa dos fatos apresentados
no pedido de acesso nº 08198.031044/2020-85[1] identificou-se que o referido
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pedido possui aspectos idênticos ao ora analisado, como o mesmo interessado
e a mesma instituição pública. Contudo, estes não possuem identidade em seus
objetos. Isto porque, naquele pedido o cidadão demandou saber se as pessoas
especificadas estiveram presente em reunião com determinados gestores da
FUNAI, no período de 01/01/2018 até 09/10/2020, pelo que o órgão respondeu
que não foi identificada reunião para o dia solicitado. Enquanto que, no
presente recurso, o cidadão solicitou informação se as mesmas pessoas, em
período similar, constam dos registros de entrada do órgão.

5. A título de esclarecimento, pondera-se que a inexistência de reunião
não pressupõe afirmação acerca da ausência destas pessoas na estrutura física
da entidade.

6. Assim, observadas às peculiaridades apresentadas, entende-se que
os objetos dos pedidos requerem informações diferentes e por isso o presente
recurso demanda análise individualizada acerca de sua possibilidade de
disponibilização ao cidadão, de modo que não merece prosperar a alegação do
recorrido acerca do atendimento da demanda ora apresentada quanto à
alegação de pedido similar, visto restar demonstrado que os objetos dos
pedidos em questão não possuem natureza idêntica para caracterizar
entendimento quanto à identidade processual.

7. Passa-se, então, ao exame acerca das demais argumentações
apresentadas pelo recorrido, em que constatou que a FUNAI respaldou a não
disponibilização na ausência das informações requeridas, considerando que o
controle de entrada e saída no Edifício Parque Cidade é realizado pelo
Condomínio deste, e tão somente para fins de segurança interna e controle de
acessos indevidos, sendo que tais informações somente tem a obrigatoriedade
de serem fornecidas por determinação judicial, requisição de autoridade policial
ou Ministério Público.

8. Primeiramente, é imperioso destacar a natureza pública das
informações demandadas. O assunto já foi analisado por este órgão de
controle, a exemplo dos precedentes de nºs 54800.000507/2018-12[2]
e 50650.000652/2019-86[3], no qual foram concedidas informações obtidas do
controle de acesso às dependências do órgão. Cite-se também o NUP
54800.000507/2018-12[4], em que se observou que o órgão atendeu ao pedido
do cidadão, cujo recurso foi decidido pela perda do objeto.

9. Nessa linha, em síntese, registre-se que o entendimento da CGU
sobre o assunto, portanto, indica que o controle de acesso às dependências de
um órgão público não configura informação pessoal, ainda que os visitantes não
sejam servidores ou estejam a serviço da administração pública.

10. Superada essa questão, acerca da matéria também é importante
aqui destacar a natureza jurídica da Fundação Nacional do Índio. Neste sentido,
registre-se que a referida entidade, foi instituída como fundação pública,
mediante a Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967, em que foi estabelecida
seu vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP, tem sede e
foro no Distrito Federal, circunscrição no território nacional e prazo de duração
indeterminado, consoante disposição expressa no Decreto nº 9.010, de
23/10/2017, em que se aprovou o Estatuto da FUNAI. [5]

11. Por conseguinte, o art. 1º, inciso II, da Lei de acesso à Informação -
LAI, ao estabelecer sua abrangência subjetiva, incluiu, dentre outras, as
entidades da administração indireta – autarquias, fundações públicas, empresas
públicas, sociedades de economia mista e outras instituições controladas direta
ou indiretamente pela União, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.

12. Nesse diapasão, conclui-se que não restam dúvidas de que a FUNAI
é submetida às regras estabelecidas pela LAI. Desta forma, as demandas de
acesso oriundas a esta entidade devem ser analisadas com respaldo na
legislação pública estabelecida.

13. Nota-se, contudo, que o impasse estabelecido refere-se ao fato de
que as informações requeridas estarem em poder de empresa privada que não
compõe o rol de órgãos públicos, no caso o Condomínio do Edifício Parque
Cidade. Para melhor esclarecer este ponto, destaque-se o disposto no art. 7º,
inciso III da LAI, o qual é claro quanto à garantia de acesso a informações
“produzidas ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de
qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já
tenha cessado, pelas empresas privadas relativas ao vínculo que possuem com
o poder público.” 

14. Da leitura acima, é possível perceber que tal normativo aplica-se ao
caso em questão, visto estar-se diante de uma informação produzida por
entidade privada decorrente de um vínculo com uma fundação pública, mediante
a celebração do Contrato Administrativo n° 17/2017.

15. Em continuidade, verifica-se que tal entendimento é corroborado em
manifestação contida na “Aplicação da Lei de Acesso à Informação em Recursos
à CGU[6]”, cujo objetivo é demonstrar as bases normativas, conceituais e
operacionais que a CGU tem utilizado na aplicação da LAI em suas decisões,
que ao discorrer sobre o art. 7º da LAI, consignou, especialmente, que o direito
de acesso à informação deve ser compreendido em sentido amplo, nos
seguintes termos: 

"O direito de acesso à informação deve ser compreendido em sentido amplo,
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prevendo tanto o acesso a informações que dizem respeito à gestão
pública, como também a informações de particulares, inclusive de
terceiros. A Constituição Federal, ao prever o direito de acesso à informação
como direito fundamental, não excluiu as informações de interesse particular.
Isto é, o direito de acesso compreende também informações de interesse
pessoal, para além do interesse coletivo.
Além disso, podem ser solicitadas informações produzidas pela própria
Administração e também aquelas produzidas por terceiros, mas
acumuladas pela Administração. Informação acumulada é aquela que está sob
a posse de uma determinada instituição pública, muito embora não
necessariamente tenha sido produzida pela Administração.
Custódia: Responsabilidade jurídica de guarda e proteção de arquivos,
independentemente de vínculo de propriedade. (BRASIL. Dicionário brasileiro de
terminologia arquivística. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005, p. 62).
De qualquer forma, sejam informações produzidas pelo próprio
órgão/entidade ou por terceiros, de interesse particular ou coletivo,
existem aquelas que podem ser disponibilizadas sem nenhuma
restrição, enquanto outras devem ser protegidas por seu caráter sigiloso ou
por se tratar de informações pessoais sensíveis."

16. Outrossim, não se pode olvidar que a própria Fundação, em
esclarecimentos adicionais prestados perante este órgão de controle,
demonstrou não haver cláusula contratual que permita ou vede que os acessos
ao órgão sejam disponibilizados, quando o órgão necessitar. Na mesma linha,
registrou, ainda, que, após pesquisas em normativos do Condomínio, como
no Regimento Interno e Convenção do Condomínio do Edifício Parque Cidade,
restou evidenciado o direito dos condôminos em examinar documentos e
arquivos que estão sob a posse do condomínio. 

17. Por oportuno, esclareça-se que, ainda que a informação demandada
seja referente à área comum do condomínio, impende salientar que a
informação pleiteada refere-se a entrada de pessoas em uma repartição pública,
para reunir-se com agentes públicos, não restando, portanto, questionamentos
acerca da publicidade dessas informações, consoante já registrado neste 
parecer. Ademais, considerando que a FUNAI, como fundação pública,  submete-
se à Lei de Acesso à Informação, e, considerando a inexistência de hipótese de
salvaguarda legal que restrinja a publicidade dessas informações, entende-se
que não deve prosperar a argumentação proferida pela recorrida quanto à não
disponibilização das informações pleiteadas.

18. Logo, não se identifica, no processo em análise, impossibilidade de
ordem técnica ou fundamento legal que levem ao não atendimento do pedido e,
portanto, resta configurado o direito do requerente, uma vez que se encontram
no escopo da Lei de acesso à Informação nº 12.527/2011 e no Decreto nº
7.724/2012.

19. Por fim, alerta-se, portanto, cautela na entrega de dados que
possam conter informações pessoais sensíveis, tarjando-as sempre que
necessário, a exemplo de CPF.

[1] Data do registro na Plataforma Fala.BR em 09/10/2020

[2] Disponível
em: http://buscaprecedentes.cgu.gov.br/busca/dados/Precedente/54800000507201812_CGU.pdf#search=54800%2E000507%2F2018%2D12

[3] Disponível
em: http://buscaprecedentes.cgu.gov.br/busca/dados/Precedente/50650000652201986_CGU.pdf#search=50650%2E000652%2F2019%2D86

[4] Disponível em:
http://buscaprecedentes.cgu.gov.br/busca/dados/Precedente/54800000507201812_CGU.pdf#search=54800%2E000507%2F2018%2D12

[5] http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/coplam/2017/Estatuto-da-Funai.pdf

[6]file:///C:/Users/lenovo/Downloads/aplicacao-da-lai-2019%20-
%204%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o%20(2).pdf

Conclusão 

20. Diante do exposto, opina-se pelo conhecimento e provimento do
recurso, tendo em vista tratar-se de informação pública, nos termos do Art. 4º,
incisos I e II, e art. 7º, inciso II, ambos da Lei nº 12.527/2011.A
Fundação deverá disponibilizar ao requerente, no prazo de 20 (vinte) dias, a
contar da publicação desta decisão, a informação se os nomes constates do
anexo à Plataforma Fala.BR constam nos registros de entrada do órgão, de
01/01/2018 até a data de 08/10/2020, especificando as seguintes informações:
i) datas e horários da entrada; ii) gabinete que visitou; e iii) agenda que
indicou na recepção para ter o aval para a entrada.

21. À consideração superior. 
ANDRÉA SOUZA GOES
Analista Administrativo

 

DESPACHO

Revisado. Encaminhe-se à Coordenadora-Geral de Recursos de Acesso à Informação.
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MILENI FONSECA KRUBNIKI TEODORO
Auditora Federal de Finanças e Controle

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

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
08198.030972/2020-22, direcionado à Fundação Nacional do Índio - FUNAI. 

A Fundação deverá disponibilizar ao requerente, no prazo de 20
(vinte) dias, a contar da publicação desta decisão, a informação se os nomes
constates do anexo à Plataforma Fala.BR constam nos registros de entrada do
órgão, de 01/01/2018 até a data de 08/10/2020, especificando as seguintes
informações: i) datas e horários da entrada; ii) gabinete que visitou; e iii)
agenda que indicou na recepção para ter o aval para a entrada.

A informação ou o comprovante de entrega deverá ser postado
diretamente na Plataforma Fala.BR, na aba “Cumprimento de Decisão”, no prazo
acima mencionado.

 
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     
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Documento assinado eletronicamente por MILENI FONSECA KRUBNIKI TEODORO, Auditor Federal
de Finanças e Controle, em 11/12/2020, às 14:21, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDREA SOUZA GOES, Analista Administrativo, em
11/12/2020, às 14:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do
Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RENATA ALVES DE FIGUEIREDO, Coordenador-Geral de
Recursos de Acesso à Informação, em 11/12/2020, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FABIO DO VALLE VALGAS DA SILVA, Ouvidor-Geral da
União, Adjunto, em 11/12/2020, às 16:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.

 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://sei.cgu.gov.br/conferir informando o código verificador 1728227 e o código CRC
9630FBD1
Referência: Processo nº 08198.030972/2020-22 SEI nº 1728227
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