
CGU
Controladoria-Geral da União
OGU – Ouvidoria-Geral da União
Coordenação-Geral de Recursos de Acesso à Informação

PARECER

Referência: 23480.015205/2015-24

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

Restrição de acesso: Sem restrição.

Ementa: Documento  de  Valor  histórico  sob  guarda  da  UFMG  -
Universidade alega informação pessoal sensível - Universidade irá
disponibilizar  a  informação  em  transparência  ativa  -  Perda  de
objeto

Órgão ou entidade recorrido (a): UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais

Recorrente: V.A.C.R.

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
ATO DATA TEOR

Pedido 10/10/2015 Conforme consta no Boletim da Universidade Federal de
Minas Gerais n.1913, de 28/08/2015, a UFMG recebeu a
“doação” de “mais de quatro mil páginas de documentos
referentes ao período da ditadura” produzidos “por órgãos
de inteligência das Forças Armadas”. Os documentos estão
“organizados e digitalizados” e serão disponibilizados, em
data incerta, através do “Projeto República”, coordenado
pela  Profª  Heloísa  Starling.  Outra  notícia,  publicada  na
Folha de S. Paulo, em 25/09/2015, apresenta informação
de que a já citada professora está coordenando a coleção
de livros “Arquivos da Repressão”, cuja primeira obra foi
recentemente publicada pela editora comercial Companhia
das Letras.
De  acordo  com  o  exposto,  a  presente  solicitação
compreende:

a) Pedido de acesso aos já citados 4.000 documentos públicos
“doados” à Universidade Federal de Minas Gerais referentes
ao  período  da  ditadura  militar,  os  quais,  segundo
informações  da  própria  Universidade,  encontram-se
digitalizados  e  organizados.  Os  documentos  devem  ser
enviados em CD ou DVD para o endereço do solicitante. 

b) Pedido  de  informações  sobre  o  recolhimento  do  referido
acervo, de acordo com as questões abaixo formuladas: 

1) A UFMG  promoveu  o  recolhimento  da  referida
documentação pública  ao Arquivo Nacional,  nos  termos
dos  artigos  17  e  18  da  Lei  8.159/91,  tornando-a  de



imediato disponível para acesso público? 
2) Se  a  UFMG  não  promoveu  o  recolhimento  da
documentação  à  citada  instituição  arquivistica,  planeja
fazê-lo? Quando?
3) A UFMG recebeu, nos últimos cinco anos, Aviso
Circular, Ofício ou cópia de qualquer comunicação escrita
emanada  do  Ministério  da  Justiça  ou  da  Comissão
Nacional  da  Verdade  a  respeito  do  levantamento  e
recolhimento  de  documentação  do  período  do  regime
militar ao Arquivo Nacional?
4) Qual a relação entre os documentos “doados" e a
coleção "Arquivos  da  Repressão"?  Foi  celebrado  algum
acordo de exclusividade com editora comercial?

Resposta Inicial 16/11/2015

O SIC da UFMG fornece resposta da Coordenação do Projeto
República, Profª Heloísa Starling:
"A) O referido conjunto documental  encontra-se em fase de
catalogação, indexação, conferência e confirmação de dados.
Finalizada  essa  etapa  de  trabalho,  os  documentos  estarão
disponíveis on-line em site da UFMG. Uma vez que as etapas
de  digitalização  e  organização  dos  documentos  já  foram
concluídas,  o  solicitante  pode  realizar  consulta  presencial
(oferece os contatos).  
Em virtude do trabalho de catalogação, indexação, conferência
e confirmação de dados encontrar-se em andamento e como
parte  da  documentação  contém  dados  pessoais  solicita-se,
nesse momento, para consulta presencial, o encaminhamento
de demanda temática específica. 
B)1. Informação de competência da instituição  
B)2. Informação de competência da instituição 
C)3. Informação de competência da instituição  
D)4.  As  informações  solicitadas  constam do texto  "Sobre  os
Silêncios da Ditadura Militar", de minha autoria, publicado no
livro  "Lugar  nenhum;  militares  e  civis  na  ocultação  dos
documentos  da  ditadura  ",  de  Lucas  Figueiredo (Companhia
das  Letras,  2014.  Página  I  e  seguintes).  As  informações
solicitadas  constam  igualmente  do  corpo  da  narrativa
publicada no livro "Lugar nenhum; militares e civis na ocultação
dos documentos da ditadura", de Lucas Figueiredo (Companhia
das Letras, 2014. Página 111 e seguintes)."

Recurso à
Autoridade Superior

16/11/2015 (...) a UFMG apresentou resposta parcial, abstendo-se de
responder a três itens do pedido original sob a alegação de
que  se  trata  de  “informação  de  competência  da
instituição”, bem como se omitindo de informar as razões
para  a  não  prestação  da  informação  no  prazo.  Aduziu
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ainda  que  o  acesso  somente  será  concedido
presencialmente  e  mediante  “pesquisa  temática”  após
exclusão de “informações pessoais” da documentação. 
Já no que se refere a questionamentos sobre a relação entre
esses arquivos sob custódia da UFMG e coleção de livros
editada  privadamente,  bem  como  sobre  a  eventual
celebração  de  contrato  com  editora  comercial  para
utilização desses documentos, a UFMG declarou que essas
informações  constam,  respectivamente,  na  “Páginas  I  e
seguintes”  e  na  “Página  111  e  seguintes”  de  livro
recentemente lançado por editora comercial. 
Devemos afastar, de início, que a UFMG possa deixar de
prestar informações sob a alegação de que se trata de “de
informação  de  competência  da  instituição”,  expressão
misteriosa que, além disso, nega efetividade a própria Lei
de Acesso à Informação, criada para permitir à cidadania
acompanhar os atos da administração pública. No caso em
tela,  trata-se  de  questionamento  sobre  documentação
federal de relevante interesse histórico, que a UFMG, ao
arrepio  da  lei,  não  encaminhou  ao  arquivo  público
correspondente. 
Da  mesma  forma,  não  pode  esquivar-se  a  UFMG  de
informar  sobre  a  relação  entre  os  arquivos  e  coleção
editada  privadamente  bem  como  sobre  a  existência  de
contrato celebrado com ente particular (editora comercial)
para  utilização  de  patrimônio  público  (patrimônio
documental,  no  caso).  Não  pode  se  limitar  a  informar
debochadamente que tal dado constaria em livro publicado
pela  própria  editora  particular!  A UFMG  tem o  poder-
dever  de  prestar  essas  informações  ela  própria,  com fé
pública,  e  não  de  obrigar  o  requerente  a  comprar  um
produto privado para, com sorte, informar-se sobre os atos
da administração.
Por  fim,  mas  não  menos  importante,  conceder  acesso
apenas presencial a cidadão que reside em Estado distinto
daquele no qual se encontra a documentação, ainda mais
quando a documentação encontra-se digitalizada  e  pode
facilmente  ser  gravada  em  DVD  ou  CD,  equivale,  na
prática,  a  dificultar  o  acesso  ao  ponto  de  negá-lo.  Pior
ainda,  tal  acesso  seria  concedido  com  “exclusão  de
informações pessoais”, muito embora a documentação dos
órgãos da ditadura militar recolhida ao Arquivo Nacional
(anexo)  encontre-se  inteiramente  aberta,  nos  termos  da
própria Lei de Acesso à Informação (art. 31,§ 4º). Ora, a
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UFMG  não  possui  competência  legal  para  estabelecer
critérios  de  acesso  a  essa  documentação,  e  sequer  de
custodiá-la, tendo em vista que os artigos 17 e 18 da Lei
8.159/91  determinam  que  a  documentação  de  órgãos
extintos e sem sucessores da ADPF deve ser recolhida ao
Arquivo  Nacional.  Mas  eis  que  ser  arvora  a  criar
dificuldades  adicionais  não  exigidas  pelo  órgão  que
deveria custodiar a documentação!
Da mesma forma, é inaceitável que a UFMG sustente que
não pode enviar os representantes digitais sob o argumento
de  que  os  mesmos  estão  em  fase  de  “catalogação,
indexação e conferência”, pois o requerente não solicitou
acesso  a  guias  ou  instrumentos  de  pesquisa,  mas  aos
representantes digitais em si. Não causa nenhum prejuízo
ao processo de controle da informação a simples cópia de
arquivos digitais, processo este que é automático e – como
qualquer  usuário  de  computador  pode  atestar  -  não
modifica ou desarruma os arquivos copiados. Ainda sobre
o assunto, salta aos olhos que o livro referido pela UFMG
em  sua  resposta  faz  uso  extensivo  dos  documentos
custodiados  pela  UFMG,  inclusive  citando  nomes  e
demais  informações  pessoais,  conforme  anexo  II  do
pedido original.  Não é lícito renegar o cidadão a regras
mais duras e arbitrariamente impostas. 
Incorre  a  universidade,  portanto,  em  múltiplas  faltas
contra a Lei de Acesso à Informação. 
Diante  do  exposto,  o  requerente  pleiteia  que  seja
concedido  acesso  à  informação  nos  termos  do  pedido
original,  com a resposta de todos os itens  formulados e
encaminhamento via postal da documentação digitalizada.
Dispõe-se,  caso  exigido,  a  pagar  pelos  custos  postais
envolvidos  com  o  envio  de  DVDs  e  CDs  contendo  a
documentação solicitada.

Resposta do Recurso
à Autoridade

Superior

23/11/2015 Novamente,  o  SIC  do  órgão  publica  resposta  dada  pelo
projeto República:
"Atendendo a sua solicitação acerca do pedido de informação
NUP 152.05/2015-24, venho informar ao SIC-UFMG o que se
segue: 
 1.  A  consulta  presencial  a  acervos  é  prática  adotada  por
instituições  universitárias  e  por  todas  as  instituições
arquivísticas  do  país.  No  caso  especifico  do  pedido  de
informação NUP 152.05/2015-24, foi informado ao requerente:
1.1. O acesso às informações por meio de consulta presencial; 
1.2. O local e o modo para se realizar a consulta;  
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1.3. O fato de que a consulta presencial será substituída pela
consulta  on line tão logo sejam encerrados os trabalhos de
catalogação, indexação, conferência e confirmação de dados; 
1.4. O fato de que a disponibilização pública de documentos
também será realizada por meio de criação e implantação de
site e base de dados on line pela UFMG.  

Acrescentamos a seguinte informação:
1.5.  A  criação,  desenvolvimento  e  implantação  de  site  e  de
base de dados pela UFMG estão em andamento e incluem: a
adoção  dos  procedimentos  de  indexação  do  conteúdo  em
banco  de  dados  a  partir  de  índices;  estabelecimento  das
formas básicas de consulta por tipo de ambiente; 
2. A especificação da informação requerida é prática adotada
por  instituições  universitárias  e  por  todas  as  instituições
arquivísticas do país. Informamos que essa especificação tem
por objetivo: 
2.1.  Agilizar  os  procedimentos  de  acesso  às  informações
requeridas; 
2.2.  Facilitar  a  identificação  quantitativa  e  qualitativa  do
material documental a ser disponibilizado na consulta; 
2.3.  Fornecer  eficiência  ao  pesquisador  e/ou  consulente  na
manipulação do material documental.  
3. A informação ao requerente de que parte da documentação
contém  dados  pessoais  não  restringe  ou  nega  acesso.  Essa
informação  fornece  transparência  aos  seguintes
procedimentos adotados pela UFMG com respeito a material
documental sob sua guarda: 
3.1. Classificação de informações pessoais em ações voltadas
para recuperação de fatos históricos relevantes; 
3.2. Tratamento das informações pessoais com transparência e
respeito à intimidade, à honra e a imagem das pessoas; 
3.3.  Confirmação  de  existência  ou  não  de  vinculo  entre
informações  pessoais  e  ações  voltadas  para  recuperação  de
fatos históricos  relevantes  por  meio de pesquisa  própria  em
execução pela instituição; 
3.4. Evitar o uso indevido de informações pessoais referentes à
intimidade, à honra e a imagem das pessoas (procedimento de
responsabilidade da instituição); 
3.5.  Não divulgar  ou permitir  a  divulgação e não acessar ou
permitir  acesso  indevido  à  informação  pessoal  referentes  à
intimidade, à honra e a imagem das pessoas (procedimento de
responsabilidade da instituição).  
4. O conjunto documental indicado no pedido de informação
NUP 152.05/2015-24 foi encaminhado à Comissão Nacional da
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Verdade em 2013. De acordo com o artigo 11, parágrafo único
da Lei nº 12.528 de 18 de novembro de 2011: “Todo acervo
documental  e  de  multimídia  resultante  da  conclusão  dos
trabalhos  da  Comissão  Nacional  da  Verdade  deverá  ser
encaminhado  ao  Arquivo  Nacional  para  integrar  o  projeto
Memórias Reveladas”. 
5.  A  UFMG  não  dispõe  de  acervo  documental  original.  As
informações  referentes  à  localização  e  acesso  ao  conteúdo
integral do acervo documental original indicado no pedido de
informação NUP 152.05/2015-24 são de responsabilidade do
comando  civil  e  militar  das  FFAA  e  do  comando  militar  da
Marinha do Brasil. 
6. A relação entre o conjunto documental indicado no pedido
de informação NUP 152.05/2015-24 e a coleção “Arquivos da
Repressão no Brasil” foi avaliada como de interesse público e
divulgada independente de solicitações. Encontra-se disponível
ao público,  em formato impresso, definido legalmente como
meio  de  acesso  universal.  Pode  ser  identificada  pelo  título:
“Lugar nenhum: militares e civis na ocultação dos documentos
da  ditadura”,  de  Lucas  Figueiredo  (Companhia  das  Letras,
2015).  

Acrescentamos as seguintes informações:
6.1.  Exemplares  de  “Lugar  nenhum:  militares  e  civis  na
ocultação dos documentos da ditadura”, de Lucas Figueiredo
(Companhia das Letras, 2015), encontram-se disponíveis para
consulta na UFMG, no mesmo local e do mesmo modo onde
pode  ser  realizada  a  consulta  presencial  do  conjunto
documental  indicado  no  pedido  de  informação  NUP
152.05/2015-24; 
6.2.  O  autor  do  livro  “Lugar  nenhum:  militares  e  civis  na
ocultação dos documentos da ditadura”, Lucas Figueiredo, foi
co-coordenador  da  equipe  de  pesquisadores  montada  pela
Comissão  Nacional  da  Verdade,  que  combinava  jornalistas  e
historiadores,  e  tinha  por  incumbência:  localizar  os  acervos
documentais  produzidos  pelos  serviços  secretos  militares;
analisar  os  documentos  obtidos.  O  referido  conjunto
documental  sob  gestão  da  UFMG  é  parte  dos  resultados
obtidos  por  essa  equipe.  O  primeiro  volume  da  coleção
“Arquivos da Repressão no Brasil” narra a criação dessa equipe
e apresenta um de seus resultados de pesquisa: um conjunto
de microfilmes do CENIMAR; 
6.3. A coleção “Arquivos da Repressão no Brasil” tem escopo
amplo, diversos autores e não se sustenta em um único acervo
documental.  Seu propósito:  tornar disponível  ao público,  em
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formato impresso, as diferentes abordagens sobre os silêncios
que  organizam  a  memória  do  Brasil  nos  anos  da  ditadura
militar.  
6.4.  Os  documentos  do  conjunto  microfilmado do  CENIMAR
analisados  no  livro  “Lugar  nenhum:  militares  e  civis  na
ocultação dos documentos da ditadura”, de Lucas Figueiredo
(Companhia  das  Letras,  2015),  foram  tornados  públicos
durante  a  cerimônia  de  balanço  de  um  ano  da  Comissão
Nacional da Verdade; 
6.5.  Os  documentos  do  conjunto  microfilmado do  CENIMAR
analisados  no  livro  “Lugar  nenhum:  militares  e  civis  na
ocultação dos documentos da ditadura”, de Lucas Figueiredo
(Companhia  das  Letras,  2015),  foram  retratados  em  três
edições  da  revista  Época,  em  2011.  Em  junho  de  2015,  as
reportagens da revista Época estavam disponíveis na internet; 
6.6.  As  fichas  do  EMFA  analisadas  no  livro  “Lugar  nenhum:
militares e civis na ocultação dos documentos da ditadura”, de
Lucas  Figueiredo  (Companhia  das  Letras,  2015),  estão
recolhidas ao Arquivo Nacional; 
6.7.  Os  quadros  comparativos  apresentados  no  livro  “Lugar
nenhum:  militares  e  civis  na  ocultação  dos  documentos  da
ditadura”, de Lucas Figueiredo (Companhia das Letras, 2015),
fazem parte do resultado de análise efetuada pela equipe de
pesquisadores montada pela Comissão Nacional  da Verdade,
combinando jornalistas e historiadores, e têm natureza autoral.
7.  Não.  Não  foi  celebrado  nenhum  acordo  de  exclusividade
com editora comercial ou pública.  
Atenciosamente,
Heloisa Starling"

Recurso à
Autoridade Máxima

24/11/2015 1  A  UFMG  informa  que  consulta  on-line  não  está
disponível.  Sustenta  que  a  pesquisa  deve  ser  feita
presencialmente,  uma  vez  que  “a  consulta  presencial  a
acervos é prática adotada por instituições universitárias e
por todas as instituições arquivísticas do país”. 
A UFMG não apresenta justificativa razoável para negar o
pedido  originalmente  formulado.  Em  primeiro  lugar,  o
requerente  não  solicitou  “pesquisa  on-line”  em  sistema
que  sequer  tem  data  para  ser  efetivado.  O  requerente
solicitou,  isto  sim,  a  cópia  em  DVD  ou  CD  dos
documentos  do  CENIMAR  em  custódia  da  UFMG  –
documentos estes que já se encontram digitalizados - e o
envio  dos  mesmos  via  Correios.  Por  outro  lado,  não  é
verdade que a documentação de órgãos de informação e
contrainformação  federais  somente  esteja  acessível
presencialmente.  Na  verdade,  dá-se  exatamente  o
contrário.  Por  fim,  conceder  acesso  exigindo  o
deslocamento do usuário por mais de 450 km (Rio-Belo
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Horizonte),  quando  a  documentação  já  se  encontra
digitalizada, equivale, na prática, a dificultar o acesso ao
ponto de negá-lo.  E,  ainda por  cima,  trata-se de acesso
restrito, parcial, mascado. 

2 A UFMG leciona que “a especificação da informação
requerida é prática adotada por instituições universitárias e
por todas as instituições arquivísticas do país”. 
A informação solicitada pelo requerente é específica, uma
vez se trata de acesso a conjunto documental determinado
(documentação  do  CENIMAR  em  custódia  da  UFMG)
que representa apenas parcela da documentação produzida
por  esse  órgão  de  inteligência.  Sob  qualquer  critério
razoável,  a  documentação  não  pode  ser  considerada
excessivamente  volumosa,  nem  tampouco  o  pedido
exorbitante.  A reprodução  da  documentação  é  simples,
rápida,  segura  e  praticamente  sem  custos.  Em  sentido
contrário, a UFMG não pode censurar a documentação sob
o  argumento  de  proteger  a  “intimidade,  vida  privada,
honra e imagem” como se a Lei 12.527/11 simplesmente
não  existisse,  e  a  sistemática  anterior  da  Lei  11.111/05
ainda estivesse em vigor. 

3 A UFMG perde-se em várias  considerações  sobre um
sistema  eletrônico  que  não  tem  prazo  para  ser
implementado  e  sobre  a  proteção  à  intimidade,  vida
privada,  honra  e  imagem,  como  justificativas  para  a
restrição de acesso. 

Conforme já explicitado no recurso de primeira instância,
a  documentação  relativa  aos  órgãos  de  informação  e
contra-informação do regime militar  está completamente
liberada no Arquivo Nacional com base na própria Lei de
Acesso à Informação (art. 31, § 4º), bem como no Decreto
n.  7.724,  de  16 de  maio  de  2012 .  Exige-se,  apenas,  a
assinatura de termo de responsabilidade. Por outro lado,
cabe registrar, novamente, que a UFMG, de forma ilegal,
não  promoveu  o  recolhimento  dessa  documentação  ao
arquivo  público  correspondente,  nos  termos  da  Lei  de
Arquivos (Lei 8.159/91). Em especial, nega cumprimento
ao art. 7, § 2º do referido diploma legal, que dispõe que a
“a  cessação  de  atividades  de  instituições  públicas  e  de
caráter  público  implica  o  recolhimento  de  sua
documentação à instituição arquivística pública ou a sua
transferência  à  instituição  sucessora”.  Ora,  não  obstante
possível  similitude  em  suas  políticas  de  acesso  à
informação,  a  UFMG  não  é  sucessora  do  CENIMAR,
devendo, portanto, encaminhar a documentação ao arquivo
público  correspondente.  E,  enquanto  não  faz,  deve  se
abster de causas embaraços injustificáveis para o acesso a
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essa documentação. 

4  A UFMG informa que  a  documentação  solicitada  foi
encaminhada  à  Comissão  Nacional  da  Verdade  para
posterior  integração  ao  acervo  do  Arquivo  Nacional,
conforme dispositivo da L. 12.528/11. 
A informação sugere que a documentação está disponível
no Arquivo Nacional.  Trata-se de afirmação errônea ou,
ainda, falsa. O requerente consultou a base de dados do
Arquivo Nacional, verificando que essa documentação não
foi recolhida ao órgão e não faz parte do acervo da CNV.
Se  a  UFMG  tem  documentos  que  comprovem  o
recebimento e  incorporação da documentação ao acervo
da Comissão Nacional da Verdade – CNV, deve oferecê-
los em cópia ao requerente. Por outro lado, observe-se que
a  UFMG  não  respondeu  ao  requerente  se  efetivamente
recebeu  Aviso  ou  Ofício  emanado  pelo  Ministério  da
Justiça,  Comissão  Nacional  da  Verdade  e/ou  Arquivo
Nacional  a  respeito  do  recolhimento  de  documentos  de
órgãos de informação e contra-informação (tais  como o
CENIMAR)  para  o  Arquivo  Nacional.  A  pergunta  é
razoável e a UFMG tem obrigação legal de respondê-la. 

5 A UFMG informa não dispor da documentação original
do  CENIMAR,  sustentando  que  “as  informações
referentes à localização e acesso ao conteúdo integral do
acervo  documental  original  indicado  no  pedido  de
informação NUP 152.05/2015-24 são de responsabilidade
do comando civil e militar das FFAA e do comando militar
da Marinha do Brasil.  Também informa que o conjunto
microfilmado do CENIMAR foi tornado público “durante
a cerimônia de balanço de um ano da Comissão Nacional
da Verdade”;

O consulente não solicitou acesso ao “conteúdo integral”
do  acervo  do  CENIMAR,  e  sim à  pequena  parcela  do
acervo que se encontra  em custódia  da UFMG. Parcela
esta que de, acordo com a própria universidade, constitui-
se  como  material  único,  até  então  desconhecido,  e
inacessível  nas  FFAA,  que  já  se  manifestaram
publicamente  sustentando  a  inexistência  desses
documentos em seus arquivos. Não são “simples cópias” –
como únicos exemplares conhecidos, passam a ter grande
valor  histórico  e  informacional.  Resta  claro  que,  de
alguma forma, grupo de pesquisadores da UFMG viu-se
de posse de documentação única, mas, lamentavelmente,
deixou de encaminhá-la ao órgão competente, passando a
controlar exclusivamente, e de forma restritiva, o acesso a
essas  informações.  Por  fim,  não é  preciso perder  muito
tempo para explicar que apresentar informação sobre esses
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arquivos em evento “de balanço” da Comissão Nacional
da  Verdade  não  equivale  a  tornar  esses  arquivos
disponíveis  para  acesso  público.  Principalmente  se  os
documentos do CENIMAR em questão não foram, afinal,
integrados ao acervo da CNV.

Resposta do Recurso
à Autoridade

Máxima
30/11/2015 Indefere sem novas informações.

Recurso à CGU 01/12/2015 O pedido formulado compreende a) acesso a documentos
do CENIMAR – Centro de Inteligência da Marinha que
estão em posse da UFMG; b) pedido de informações sobre
o  não  encaminhamento  dessa  documentação  federal  ao
arquivo público correspondente. Segundo informações da
própria  UFMG  (anexo  I),  a  parcela  de  documentos  do
CENIMAR que se encontra em sua posse está digitalizada,
motivando o requerente a solicitar o envio de CD ou DVD
com a documentação, nos termos do art. 11, inciso III, § 3º
da Lei 12.527/11.
Em  resposta,  a  UFMG  negou,  na  prática,  o  pedido
formulado  no  item  “a”,  concedendo  apenas  acesso
presencial  e  mediante  exclusão  de  dados  pessoais  da
documentação.
Contudo,  está  claro  que  “conceder”  acesso  aos
documentos e, ao mesmo tempo, exigir o deslocamento do
usuário por mais de 450 km (do Rio de Janeiro, onde o
requerente tem residência, para Belo Horizonte,  onde se
localiza  a  UFMG)  equivale,  na  prática,  a  dificultar  o
acesso  ao  ponto  de  negá-lo  -  e  isto  apesar  da
documentação já se encontrar digitalizada. 
Na segunda primeira instância, a UFMG acrescentou duas
alegações  como  fundamento  para  negar  o  acesso.  A
primeira,  de que “não está  previsto na Lei  de Acesso à
Informação a cessão ou transferência por meio de cópia de
conjunto documental integral”. A segunda, de que “não há
especificação da informação requerida”. 
Essas alegações não se sustentam. O requerente solicitou a
cópia de documentos do CENIMAR que estão em posse
da UFMG, e não da documentação integral desse extinto
serviço de inteligência da Marinha, restando claro que a
UFMG detém apenas pequena parcela do acervo original
do CENIMAR. Trata-se, portanto, de pedido específico e
razoável,  referente  à  documentação  perfeitamente
identificável  e  que,  nem  de  longe,  compreende  todo  o
acervo documental produzido pelo CENIMAR. 
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Apenas para efeito de comparação, a busca pela expressão
“bombas”  na  base  de  dados  do  SNI  (disponível  no
Arquivo Nacional) gera duas vezes mais documentos do
que o quantitativo da parcela do acervo do CENIMAR na
UFMG (anexo I e anexo II). 
O  interesse  do  requerente  (pesquisador  acadêmico)  é
analisar  a  produção,  reprodução,  gerenciamento  e
destruição da informação no âmbito do CENIMAR e, para
tanto, necessita de acesso aos documentos em questão. 
A UFMG sinalizou, ainda, que disponibilizará acesso on-
line aos documentos. Trata-se, infelizmente, de promessa
futura e incerta. O sistema não tem data para entrar em
funcionamento, e não se sabe ao certo quais documentos
serão disponibilizados. O canal sugerido pela UFMG não
possui, portanto, efetividade, nos termos da Súmula CMRI
nº 01/2015.
Por outro lado, o próprio acesso presencial na UFMG é
restrito,  parcial  e  mascado  com  a  “exclusão  de  dados
pessoais”.  Ora,  a  documentação  relativa  aos  órgãos  de
informação  e  contrainformação  do  regime  militar  está
completamente liberada no Arquivo Nacional com base na
própria Lei de Acesso à Informação (art. 31, § 4º), bem
como  no  Decreto  n.  7.724/12.  Exige-se,  apenas,  a
assinatura  de  termo  de  responsabilidade  pelo  uso  da
informação (anexo III), que garante a responsabilização do
usuário pelo eventual mau uso da informação. 
Ainda sobre a  proteção de dados pessoais,  é  inegável  a
preocupação da  Lei  12.527/11 com o tema.  Contudo,  o
legislador  excepcionou  a  documentação  que  tem
importância para o esclarecimento de fatos historicamente
relevantes,  bem como aquela que verse “sobre condutas
que impliquem violação dos  direitos  humanos praticada
por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas”
(art.  21,  parágrafo único,  Lei  12.527/11).  Daí  decorre o
fato de que, sem prejuízo à proteção aos dados pessoais,
seja hoje concedido acesso livre à documentação do SNI,
sendo que o SNI era órgão hierarquicamente superior ao
CENIMAR e em cuja documentação também é possível
encontrar dados pessoais e informações sensíveis.
Faz-se importante destacar este aspecto porque a UFMG,
de  forma  aparentemente  ilegal,  não  promoveu  o
recolhimento  dessa  documentação  ao  arquivo  público
correspondente. Em especial, negou cumprimento ao art.
7, § 2º da Lei 8.159/91, que dispõe que a “a cessação de
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atividades  de  instituições  públicas  e  de  caráter  público
implica o recolhimento de sua documentação à instituição
arquivística  pública  ou  a  sua  transferência  à  instituição
sucessora”.  No  caso  específico,  o  CENIMAR  não  teve
órgão sucessor, e sua extinção obriga o recolhimento da
documentação  ao  Arquivo  Nacional.  Embora  a  Lei
12.527/11  não  seja  instrumento  adequado  para  exigir
determinada  conduta  da  administração,  o  não
recolhimento  da  documentação,  por  causar  prejuízo  ao
requerente,  deve  ser  levado  em  conta  na  análise  deste
pedido de acesso à informação. 
Ademais, a UFMG confunde os conceitos de autenticidade
e de veracidade (página 4, item 2.5 da resposta da UFMG
em segunda instância).  A documentação é  autêntica,  eis
que foi produzida/acumulada pelo CENIMAR, conforme
definição do art.  4º, VII da Lei 12.527/11. Algumas das
informações nela registradas é que, possivelmente, não são
verdadeiras.  Tal  avaliação  e  análise,  contudo,  deve  ser
feita pelo próprio requerente e por sua conta e risco, com a
assinatura do termo de responsabilidade de que trata o art.
6 do Decreto nº 7.724/12.
Em resposta  ao recurso  de  segunda instância,  a  UFMG
aduziu, ainda, que: 1) a documentação não é “original” e
que a Marinha deve ser acionada; 2) que a documentação
foi “doada” à UFMG; e 3) que, de toda forma, teria sido
entregue à CNV e recolhida ao Arquivo Nacional.
Desgraçadamente, todas as alegações da UFMG são falsas
ou errôneas. 
Em primeiro lugar, os microfilmes não são simples cópias,
e  sim documentação única  que,  conforme já  sustentado
publicamente pelo Ministério da Defesa e pela Marinha do
Brasil, não se encontra nos arquivos daquela Força (anexo
IV).  A  própria  UFMG  reconhece  a  singularidade  da
documentação (anexo I).  Por outro lado, os microfilmes
são em si próprios originais, produzidos pelo CENIMAR
(anexo I). 
Igualmente absurda é a afirmação de que a documentação
foi  “doada”  à  UFMG.  Ora,  conforme  art.  10  da  Lei
8.159/91,  os  documentos  de  valor  permanente  são
“inalienáveis  e  imprescritíveis”.  A  documentação  do
CENIMAR tem notório valor permanente: não pode ser
“doada” porque não pode ser apropriada por particulares. 
A terceira  alegação,  de  que  a  documentação  estaria  no
Arquivo  Nacional,  é  igualmente  falsa.  O  requerente
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solicitou  essa  informação  ao  Arquivo  Nacional,  e  a
resposta  foi  cristalina  no  sentido  de  que  essa
documentação não foi recolhida ao órgão (anexo V). 
Cabe destacar, ainda, que a UFMG não respondeu ao item
“b.3” do pedido original. Tal omissão deve ser sanada, por
ser injustificável. 
Em lugar de apresentar resposta ao item “b.3” do pedido
original, a UFMG perdeu-se em relatos sobre encontros, e-
mails e conversas entre pesquisadores e comissionados da
CNV  sobre  a  documentação  do  CENIMAR.  Nada,
contudo,  sugere  que  a  documentação  em  questão  foi
entregue à CNV para posterior recolhimento ao Arquivo
Nacional,  mas tão somente que o assunto foi tratado no
âmbito  da  CNV,  o  que  torna  ainda  mais  inexplicável  e
injustificável o não recolhimento da documentação. 
Por  fim,  aponte-se  que  a  parcela  de  documentos  do
CENIMAR  em  custódia  da  UFMG  já  foi  tema  de
publicação de livro, que faz extenso uso de documentos
com informações pessoais (anexo VI). O livro em questão
foi  lançado  no  âmbito  de  coleção  que  está  sendo
organizada pela própria responsável pela custódia desses
documentos na UFMG. Embora seja louvável a publicação
de  obras  sobre  o  assunto,  não  é  republicano  negar  ao
requerente a oportunidade de analisar integralmente esses
documentos  ou  deixar  de  disponibilizar  essa
documentação no arquivo público. 
Diante  do  exposto,  o  requerente  pleiteia  que  seja
concedido  acesso  à  informação  nos  termos  do  pedido
original,  com  a  resposta  de  todos  os  itens  formulados
(item  “b.3”  do  pedido  original)  e  encaminhamento  via
postal da documentação digitalizada (item “a” do pedido
original).  Dispõe-se  a  pagar  pelos  custos  postais
envolvido.

É o relatório.

Análise 

2. Quanto ao cumprimento do art. 21 do Decreto n.º 7.724/2012, observa-se que a autoridade que

proferiu  a  decisão  em primeira  instância não era  hierarquicamente  superior à  que  adotou  a

decisão inicial. Consta, porém, que a autoridade que proferiu a decisão em segunda instância foi a
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autoridade máxima do Órgão. Houve ainda atraso legal na resposta inicial, fornecida apenas após

reclamação do cidadão junto à CGU.

3. Diante do apresentado, recomenda-se orientar a autoridade de monitoramento competente que

reavalie  os  fluxos  internos  para  assegurar  o  cumprimento  das  normas  relativas  ao  acesso  à

informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos legais, em especial recomenda-se rever os

fluxos  internos  com vistas  a  responder  ao  pedido de informação (e/ou)  aos  recursos  no prazo

determinado  em  Lei,  apresentando  autoridade  responsável  por  decidir  o  recurso  de  primeira

instância que seja diferente e hierarquicamente superior àquela que adotou a decisão inicial.

4. No que tange os requisitos de admissibilidade, registre-se que o recurso foi apresentado a CGU de

forma tempestiva e recebido na esteira do disposto no caput e §1º do art. 16 da Lei nº 12.527/2011,

bem como em respeito ao prazo de  10 (dez) dias  previsto no art. 23 do Decreto nº 7.724/2012,

nestes termos:

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.

5. Inicialmente é importante esclarecer que cabe à CGU, no exercício da competência que lhe atribui o

art. 16 da Lei de Acesso à Informação acima reproduzido, verificar se as razões apontadas pela

entidade recorrida para negar o acesso à informação encontram amparo na legislação vigente, já

que a LAI não exclui outras hipóteses legais de sigilo (art. 22).

6. Em seu pedido, o cidadão busca obter cópias digitais de documentos históricos (“mais de quatro mil

páginas de documentos referentes ao período da ditadura”) assumidamente já digitalizados pela

UFMG, cópias de documentos do CENIMAR que estão em sua posse.
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7. Existe uma promessa de que uma vez finalizadas etapas preliminares do trabalho, os documentos

serão disponibilizados para consulta no  website da UFMG. Não oferece prazo para que isso se

concretize, porém.

8. A Universidade propõe ao cidadão vista presencial  aos documentos,  porém alega que parte da

documentação contém dados pessoais, motivo pelo qual exige ainda, para consulta presencial, o

encaminhamento de demanda temática específica.

9. O cidadão protesta ao longo das diversas instâncias recursais, demonstrando a longa distância entre

sua residência e o endereço proposto para a consulta presencial.

10. Cabe esclarecer à UFMG que informações pessoais de caráter histórico relevante estão entre as

exceções previstas em lei para acesso a esse tipo de informação, conforme listado no art. 31 § 4º da

Lei nº 12.527/2011 e no Decreto nº 7.724/2012, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação, art.

58, II.

Lei nº 12.527/2011
Art. 31 (...)
§ 4º A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de
pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de
irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em
ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância.

Decreto nº 7.724/2012
Art. 58.  A restrição de acesso a informações pessoais de que trata o art. 55 não
poderá ser invocada:
(...)
II  -  quando  as  informações  pessoais  não  classificadas  estiverem  contidas  em
conjuntos  de  documentos  necessários  à recuperação de fatos  históricos  de  maior
relevância.

11. Portanto,  quando  houver  interesse  histórico  sobre  as  informações,  haverá  interesse  público

preponderante sobre o interesse pessoal. Não cabendo, nesse caso, restrição baseada na existência

de dados pessoais sensíveis. 

12. Dando materialidade ao tópico,  o  STF manifestou-se  assim acerca do acesso a  documentos  do

período da ditadura militar no Brasil: “A coleta de dados históricos a partir de documentos públicos

e registros fonográficos, mesmo que para fins particulares, constitui-se em motivação legítima a

garantir o acesso a tais informações”1.

1 STF, RMS n. 23.036/RJ. Relator Min. Maurício Corrêa, julgado em 28/03/2006.  
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13. A própria Constituição garante o acesso a documentação de caráter histórico, nos termos do §2º do

art. 216:

Art. 216.  Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e

imaterial,  tomados  individualmente  ou  em  conjunto,  portadores  de  referência  à

identidade,  à  ação,  à  memória  dos  diferentes  grupos  formadores  da  sociedade

brasileira, nos quais se incluem:(...)

§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação

governamental  e  as  providências  para  franquear  sua  consulta  a  quantos  dela

necessitem. – destaque nosso.

14. No parecer que fundamentou a decisão do processo 01590.000162/2015-01, a CGU ponderou as

possíveis implicações da cessão de informações pessoais registradas em documentos de relevante

caráter histórico-cultural:

“(...)caso algum legitimado se sinta lesionado nos seus direitos, em razão da eventual

publicação  de  estudo  ou  obra  nas  quais  são  citadas  informações  coletadas  nos

documentos objeto do pedido de acesso,  poderá acionar o Judiciário  e buscar as

reparações possíveis. Mas a análise acerca de eventuais danos morais que decorram

da publicidade dos documentos deve ser, necessariamente, posterior à publicidade,

sob pena de se configurar injustificável censura.”

15. Havendo  descartado  os  argumentos  relativos  a  natureza  pessoal  sensível  da  documentação

solicitada,  a  não  disponibilização  da  informação  imediatamente,  sugerindo-se  ao  demandante

aguardar por portal sem data certa de entrada em funcionamento, correria na contramão do que

apregoa o art. 11 da Lei de Acesso à Informação2.

16. Solicitamos  através  de  mensagem  eletrônica  direcionada  ao  SIC  da  UFMG  em  08/12/2015,

esclarecimentos adicionais, evidências, cópias de páginas ou pelo menos trechos dos documentos

que demonstrem a alegada sensibilidade da informação que se visa proteger.

17. Em sua resposta, fornecida em 21/12/2015, a UFMG não demonstrou fatos novos que pudessem

sustentar  a  censura  imposta,  limitando-se  a  exemplificar  situações  sem  apresentar  trechos  ou

cópias  de  páginas,  não  fornecendo  à  esta  CGU  qualquer  insumo  que  lhe  favorecesse  melhor

avaliação quanto a sensibilidade da informação conforme defende a universidade.

2 “Art. 11.  O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível”.
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18. Desta forma, oportunizamos novamente à entidade a se manifestar em 22/12/2015, fornecendo

trechos ou preferencialmente cópias dos documentos que demonstrassem a sensibilidade alegada.

19. Em atendimento à esta reiteração, a entidade prontamente forneceu material bem mais encorpado,

com respostas pontualmente direcionadas aos nossos questionamentos. Foram concedidas ainda,

vistas à algumas das páginas dos documentos solicitados.

20. Em  seus  esclarecimentos,  a  reconhece  que  “o  conjunto  de  microfilmes  do  serviço  secreto  da

Marinha foi avaliado pela UFMG como de importância histórica e interesse público”.

21. A UFMG declara não haver recebido comunicação escrita emanada do Ministério da Justiça ou da

Comissão Nacional da Verdade a respeito do levantamento e recolhimento de documentação do

período do regime militar ao Arquivo Nacional.

22. Em 07/01/2016, foi realizada na sede da CGU em Brasília reunião presencial com a Coordenadora

do Projeto República, Heloísa Starling, e representantes da UFMG.

23. Os  documentos  solicitados  permanecerão  disponíveis  para  consulta  presencial,  mediante

agendamento, caso seja do interesse do cidadão. O objeto da solicitação, totalizando 4.151 páginas,

será  disponibilizado  em  transparência  ativa  no  website  da  UFMG,  de  acordo  com  o  seguinte

cronograma:

• Março de 2016: 1.506 páginas 
• Abril de 2016: 1.381 páginas 
• Maio de 2016: 1.264 páginas 

24. Em síntese,  o  recorrido fornecerá  as  informações  solicitadas  a  partir  da  interlocução com esta

Controladoria, de forma que o recurso do cidadão resta prejudicado. Nessa situação, há que se

aplicar  o  art.  52  da  Lei  nº  9.784/1999,  que  regula  o  processo  administrativo  no  âmbito  da

Administração Pública Federal, e faculta ao órgão competente declarar extinto o processo em razão

do exaurimento da sua finalidade ou quando o objeto da decisão se tornar inútil ou prejudicado por

fato superveniente.

25. De pronto, verifica-se que a instituição acolheu as razões expostas pela CGU ao longo da instrução

do  recurso  de  3ª  instância,  principalmente  quanto  ao  tocante  a  informações  pessoais  não

classificadas contidas em conjuntos de documentos necessários à recuperação de fatos históricos

de maior relevância.
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26. Ressalta-se que em caso de descumprimento dos prazos descritos, o cidadão poderá apresentar

denúncia à CGU através do sistema e-OUV do Governo Federal3. 

Conclusão

27. Diante do exposto, opina-se pela perda do objeto do recurso interposto.

DANTON LOPES
Analista de Finanças e Controle

3 https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacao.aspx 
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D E C I S Ã O

No exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria nº 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 do objeto do recurso interposto, nos termos do art. 23 do Decreto 7.724/2012, no

âmbito do pedido de informação nº  23480.015205/2015-24, direcionado à UFMG – Universidade

Federal de Minas Gerais.

LUÍS HENRIQUE FANAN
Ouvidor-Geral da União
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