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

SIM

Requerente: Identificado

Opinião técnica: 
Opina-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, tendo em vista que
sobre a informação requerida incide a hipótese de sigilo legal, nos termos do art. 31 da Lei nº
12.527/2011.

 

RELATÓRIO 

Inicial: Solicitou informações sobre veículos automotores de propriedade de terceiros.

1ª instância: O recorrente reiterou o pedido justificando sua legalidade por meio de comentários sobre
a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei 13.709/2018).
Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais:
I - realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos; [...]
Ressaltou que se enquadra no inciso I do art. 4º, pois, enquanto particular, não está sujeito às regras
da LGPD em suas atividades de tratamento. Assim, neste pedido de acesso à informação, apenas o
ente público precisa observar quais disposições da LGPD aplicam a si, pois é o único detentor de
informações e responsável por tratamento de informação submetido à lei. Entendeu que este ponto
não ficou claro para o órgão: "a LGPD normatiza os princípios e procedimentos básicos para
tratamento de informações pessoais por entes públicos e privados, ela é inespecífica quanto às
condições de acesso (que é mencionado em pé de igualdade com qualquer outra das atividades que
compõem o tratamento, como a coleta, a modificação, o uso compartilhado, etc.). O acesso a
informações, inclusive pessoais, a ser dado pelo ente público é disciplinado por outro diploma: a Lei de
Acesso à Informação. Ao confundir o papel de uma e outra lei, parece-me que o órgão está
cometendo o equívoco de exigir do requerente que se submeta às disposições da LGDP quanto à sua
própria demanda, quando, em verdade, elas recaem apenas sobre si. Além disso, não cabe ao órgão
recorrido fiscalizar se os usuários estão agindo corretamente quando à LGPD: essa responsabilidade
deve ser auferida, no âmbito judicial, pelos órgãos corretivos competentes (Ministério Público, polícia,
Judiciário) e, no âmbito administrativo, é competência da Agência Nacional de Proteção de Dados."
Destacou que pelo art. 7º, inciso III e § 6º da LGPD, a Administração Pública não precisa obter
consentimento para suas atividades de tratamento, que incluem dar acesso, submetendo-se a outras
disposições e aos princípios gerais. Desse modo, o artigo citado apenas confirma que a administração
pública pode coletar informações pessoais sem consentimento do titular quando o fizer para cumprir
suas obrigações legais enquanto atividade, e pode, a priori, realizar todas as outras atividades de
tratamento sem consentimento, incluindo o acesso. Isto não exclui a possibilidade de interdições em
outras normas, como veremos.
O recorrente alegou que as informações solicitadas não são de caráter sensível, pois é verdade que
CPF e números pessoais identificadores são considerados dados pessoais sensíveis. No entanto,
estas proteções não se estendem ao número identificador de pessoa jurídica, pois o conceito de
informação pessoal refere-se exclusivamente à “pessoa natural identificada ou identificável”. Esta
digressão de nada importa.
Ressaltou que se a intenção é afirmar que qualquer informação atrelada a um CPF é sensível, ou se
qualquer informação que se possa obter informando um determinado CPF é sensível, então isso não
faz qualquer sentido.
Em adição à sua argumentação à complicada decisão, trouxe precedente do Tribunal de Justiça do
Ceará que, no processo nº 0078730-05.2008.8.06.0001, a 10ª Vara da Fazenda Pública daquele
tribunal, julgou procedente pedido realizado por empresa para obter informação já demandadas ao
DETRAN-CE, que afirmou só o DENATRAN ter poder para fornecê-las. Recorrida a decisão pelo órgão
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Resumo das
manifestações do
cidadão: 

público, foi reavaliada, com mesma numeração, em segundo grau. O acórdão unânime, manteve a
decisão anterior,
Salientou que, no caso em tela, a denegação da autarquia de trânsito em disponibilizar,
semestralmente, as informações requeridas, não se afigura conforme a Constituição, já que os dados
solicitados não obedecem aos ditames necessários para que sejam considerados sigilosos. Tanto é
verdade que, em consulta formulada pelo DETRAN de Minas Gerais, o Departamento Nacional de
Trânsito (DENATRAN), órgão hierarquicamente superior aos DETRANs, apresentou parecer, cujo
conteúdo segue abaixo:
"Diante do aparente conflito, entendemos que as informações acerca do endereço das pessoas e dos
valores dos bens adquiridos por elas são sigilosas e que se fornecidas pelo órgão público violam a
intimidade e a vida privada das mesmas.
Assim, somente nestes casos, as informações não deverão ser prestadas ao particular, tendo este nos
demais casos, o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de
interesse coletivo ou geral. (fls. 12/13) (destacamos).
Como se nota, nenhuma das informações solicitadas pela requerente, constante nos autos às fl. 06,
estão entre as consideradas sigilosas pelo DENATRAN. Dessa forma, o DETRAN ao se recusar a
fornecer as informações requestadas age atentando os preceitos presentes na Carta Magna que
garante o acesso à informação."

2ª instância: Alegou que a mera ciência de propriedade de veículos não é intromissão indevida em vida
privada. A propriedade de bens imóveis não é matéria protegida. A possibilidade de averiguar a
titularidade de propriedade de bens é essencial à segurança jurídica das trocas patrimoniais. As
escrituras de compra e venda, bem como as matrículas de imóvel, são celebradas em cartórios de
notas e de imóveis de todo o Brasil com o aval e a supervisão do Conselho Nacional de Justiça e estão
acessíveis para quem os quiser consultar, de modo perfeitamente público.
Consignou que a Lei de Acesso à Informação inclui no campo de informações pessoais protegidas
apenas àquelas relativas à "vida privada, intimidade, honra e imagem", o que é vago e permite que,
com contorcionismo, qualquer coisa entre na acepção de vida privada (vide a nota informativa
combatida). O rol de informações de caráter pessoal protegido segundo a Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais é dado de maneira explícita no art. 5º, II: "dado pessoal sensível: dado pessoal sobre
origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de
caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou
biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;". Destacou que não consegue ler nada sobre
patrimônio nesta definição. Assim, a interpretação de que patrimônio constitui questão de vida privada
carece de qualquer respaldo legal.
Mencionou que o comportamento do Judiciário em determinados casos deixa evidente como é
compreensão comum entre juízes o fato de que essas informações deveriam ser livremente
fornecidas sem necessidade de mediação judicial. Durante processos de execução de dívidas, é
comum a solicitação de consulta de veículos para posterior penhora. Neste ponto, muitos juízes se
recusam a realizar a busca de bens diretamente, através do Renajud, se a parte interessada não se
der o trabalho antes de oficiar diretamente o DETRAN responsável, com o fim de obter a informação
por via administrativa.
Ainda na linha da busca patrimonial para fins judiciais, trouxe a opinião de José Andrade, juiz de direito
de Mato Grosso do Sul, que indica que se oficie à direção do DETRAN informando o objetivo da busca
(vale lembrar que a Lei de Acesso à Informação nega a necessidade de exposição de motivos para
pedidos). Salientou que cadastros públicos têm que ser acessíveis a toda população, e, assim,
questionou o porquê tem que ser acessível. Respondeu a questão no seguinte sentido: "Para facilitar
exatamente essa busca patrimonial, não tem nenhum sentido a legislação proteger o devedor e fazer
com que ele consiga ocultar o seu patrimônio."
Argumentou que o DENATRAN vende acesso às bases do Sistema Nacional de Trânsito, incluindo
RENAVAM, RENAJUD e outros. Estas empresas, por sua vez, comercializam para terceiros. A
solicitação que faz aqui poderia ser atendida por empresas privadas que apenas cobram pelo
processo de intermediação, ao que me consta com plena autorização do DENATRAN, e, assim,
citou algumas:
- upLexis (https://uplexis.com.br/)
- Créditor (www.creditor.com.br)
-Brasil Consulta (https://brasilconsultas.com.br/consulta-localiza/localizar-veiculos-pelo-cpf-ou-cnpj)
- AutoList (https://autolist.com.br/servicos-e-consultas/veiculo-por-cpf-cnpj/

Respostas do
órgão: 

Inicial: Alegou restrição de acesso devido ao pedido solicitar informações pessoais sensíveis, conforme
Lei nº 13.709/2018.

1ª instância: Negou acesso por não encontrar previsão legal para disponibilizar a informação pessoal. 

2ª instância: Reiterou a negativa de acesso apresentando novos argumentos.

Resumo do Recurso
à CGU: 

Argumentou o seguinte: que a Lei de Acesso à Informação inclui no campo de informações pessoais
protegidas apenas aquelas relativas à "vida privada, intimidade, honra e imagem", o que é vago e
permite que, com contorcionismo, qualquer coisa entre na acepção de vida privada; o órgão esqueceu
de dizer qual trecho deste diploma LGPD impede a administração pública de fornecer as informações
pessoais mencionadas; não existe proibição de acesso de terceiros à informação unicamente por ser
ela de caráter pessoal; não é toda e qualquer informação pessoal que está sob proteção; as
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à CGU: informações pessoais que devem ser protegidas são aquelas que se referem à intimidade, à vida
privada, à honra e à imagem; pretende-se, portanto, proteger os direitos à privacidade e à vida
privada, conforme determina a Constituição Federal; a LAI não trouxe exemplos concretos do que
seriam informações pessoais sensíveis, isto é, que se referem à intimidade, à vida privada, à honra e à
imagem do indivíduo.

Instrução do
Recurso: 

A instrução processual levou em consideração as informações constantes da plataforma Fala.BR,
observando as determinações da LAI e de sua regulamentação. Essas informações foram suficientes
para a análise e formação de convicção sobre a proposta de decisão.

Análise  
1. O presente recurso trata de pedido de acesso à informação em que o
requerente solicitou ao Ministério da Infraestrutura – MINFRA, especificamente ao
Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), informações presentes nas bases
de dados do Sistema Nacional de Trânsito acerca de veículos automotores
registrados em nome de dois cidadãos, informando seus nomes completos, CPF e
números das identidades. Solicitou que a pesquisa fosse feita abarcando registros
desde o ano 2000 ou de acordo com o período máximo disponível nas bases
informatizadas do DENATRAN, caso estas não tenham informações desde o ano
2000. Os dados solicitados se referem à placa, código renavan, marca, modelo, cor,
transferências de titularidade incluindo nomes dos proprietários, valores financeiros e
datas. Solicitou ainda que fossem reportadas e enviadas cópias na íntegra de
quaisquer  "documentos de venda", "alegações de venda" ou documentos
equivalentes.
2. O requerente justificou a pertinência do pedido. Ele se baseou na
assunção de que registros de propriedade de veículo submetidos aos departamentos
estaduais de trânsito e ao DENATRAN e armazenados em seus sistemas e
subsistemas constituem informação pública, não informação pessoal sensível.
Seguem as mesmas regras de registros, matrículas e certidões ligados à propriedade
imóvel guardadas por cartórios no Brasil, que são de acesso completamente público.
Tanto é público que o próprio DENATRAN vende o acesso às suas bases de dados a
empresas terceirizadas devidamente cadastradas, que podem realizar consultas sem
restrição de acesso por existência de informação protegida. Inclusive, salientou que
estas mesmas empresas vendem livremente no mercado o serviço de consulta de
veículos por CPF para qualquer pessoa. Alegou que, em consulta ao Ministério
recorrido (50001.001164/2021-55) sobre a existência de ato complementar que
informasse as restrições de acesso à informação, conforme constante na Portaria
DENATRAN nº 15, de 18 de janeiro de 2016, foi lhe indicada a Portaria DENATRAN nº
215, de 6 de agosto de 2018 (com preços atualizados pela Portaria nº 2444) que,
embora não aborde diretamente questões de sigilo de dados, traz um rol de
informações às quais empresas podem comprar acesso e que é bem mais extensivo
do que as informações aqui solicitadas.
3. Em sua resposta inicial ao pedido, o MINFRA (recorrido) caracterizou a
manifestação como pedido de providência. Em resposta ao recurso, ressaltou a Lei
nº 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), nos seguintes
dispositivos: “Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais: [...] II -
realizado para fins exclusivamente: [...] b) acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os
arts. 7º e 11 desta Lei; [...]; Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá
ser realizado nas seguintes hipóteses: I - mediante o fornecimento de consentimento
pelo titular; II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo
controlador; [...] IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida,
sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais”.
4. O recorrido continua referenciando a LGPD. “Art. 11. O tratamento de
dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: I - quando
o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para
finalidades específicas; II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas
hipóteses em que for indispensável para: a) cumprimento de obrigação legal ou
regulatória pelo controlador; b) tratamento compartilhado de dados necessários à
execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou
regulamentos; c) realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que
possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis; d) exercício regular de direitos,
inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, este último nos
termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem); e) proteção
da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; f) tutela da saúde, em
procedimento realizado por profissionais da área da saúde ou por entidades
sanitárias; ou f) tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por
profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; ou g) garantia da
prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e
autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos
mencionados no art. 9º desta Lei e exceto no caso de prevalecerem direitos e
liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados
pessoais". Ressaltou que, como se observa, as situações destacadas nos dispositivos
acima se aplicam a "órgãos de pesquisa", ou seja, o pedido trata de informações
pessoais, portanto, o pleito não se enquadra nas hipóteses previstas na LGPD e, não
há como ser atendido”. Esclareceu, ainda, que informações relativas a CPF e

Parecer - Recurso de 3ª Instância 592 (1959496)         SEI 50001.004764/2021-75 / pg. 3



CNPJ são dados de identificação de proprietários de veículos e ou CNH encontram-se
amparados pelas normas de proteção e sigilo das informações.
5. Respondendo ao recurso em 1ª instância, por meio da Nota Informativa
nº 193/2021/CGNF-DENATRAN/DENATRAN/SNTT, o recorrido alegou que o
interessado requereu informações constantes nas bases de dados do DENATRAN
acerca de veículos registrados em nome de dois cidadãos. Verificou-se, portanto,
que não há autorização legal para a divulgação de tais informações, tampouco
consentimento expresso dos cidadãos indicados. Destacou-se que o caso em tela
não se enquadra nas hipóteses de dispensa de consentimento previstas na Lei nº
12.527/2011, especialmente em seu § 3º do art. 31 e no Decreto nº 7.724/2012 em
seu art. 61.
6. Ao responder ao recurso em 2ª instância, o recorrido alegou que o art.
4º, inciso IV da LAI (Lei 12.527/2011 – Lei de Acesso a Informação) define
informação pessoal como sendo aquela relacionada à pessoa natural identificada ou
identificável. Por sua vez, o art. 31 da LAI prevê que as informações pessoais devem
ser tratadas de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e
imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. Ressaltou-se
que o art. 5º, inciso II da LGPD, trata de dados pessoais sensíveis. Explicou que
a definição de dados pessoais está incerta no inciso I do citado dispositivo que definiu
dado pessoal como “informação relacionada a pessoa natural identificada ou
identificável”. Ato contínuo, asseverou que há significativa diferença entre o conceito
de dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Nesse sentido, salientou que o
recorrente se equivoca ao afirmar que os dados pessoais teriam sido definidos de
forma explícita pelo inciso II do art. 5º da LGPD. Destacou que o "Guia de Boas
Práticas para Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados na Administração
Pública Federal", elaborado pelo Comitê Central de Governança de Dados, asseverou,
em seu item 1.4 (pág. 20), que, "diferentemente da LAI, no entanto, os direitos e
salvaguardas sobre dados pessoais da LGPD incidem sobre todos os tipos de dados
pessoais, observadas as legislações existentes, inclusive os regimes existentes de
transparência e acesso à informação. Ou seja, a tutela da lei se estende não mais
apenas aos dados pessoais sensíveis ou diretamente relacionados aos direitos de
personalidade, mas, em maior ou menor medida, a todos os dados pessoais."
7. O recorrido concluiu que a “informação pessoal é aquela relacionada à
pessoa natural identificada ou identificável. Nesse sentido, sempre que uma
informação permitir identificar uma pessoa, seja direta ou indiretamente, isolada ou
em conjunto com outro dado, tal informação será considerada um dado pessoal.
Verifica-se, portanto, que a informação sobre a propriedade de veículo constitui dado
pessoal por permitir a identificação de pessoa natural, no caso, o titular do bem,
ainda que de forma indireta, podendo ser necessário processo de cruzamento de
dados para a identificação”.
8. Dando continuidade às suas alegações, o recorrido esclareceu que “não
compete ao DENATRAN manifestar-se sobre procedimento realizado pelo CNJ ou
serventias extrajudiciais, tampouco emitir pronunciamento sobre alegação de
eventual quebra de informação protegida por tais entes”. No mesmo sentido, foi
informado que “não compete ao DENATRAN manifestar-se sobre entendimento de
órgãos diversos, notadamente do Poder Judiciário”.
9. Prosseguindo em sua argumentação, ressaltou que “o DENATRAN não
vende informações. O DENATRAN concede acesso às informações que constam em
suas bases de dados a interessados que preencherem os requisitos insertos na
Portaria DENATRAN nº 15, de 18 de janeiro de 2016, constituindo requisitos
indispensáveis à concessão a demonstração de que o acesso pleiteado é necessário
ao desenvolvimento de suas atividades e a estrita observância ao que prevê a LGPD.
Ademais, como é cediço, os sistemas informatizados do DENATRAN (RENAVAM,
RENACH, RENAINF e RENAEST) são armazenados pelo SERPRO. Assim, qualquer
acesso realizado a tais sistemas gera custos que são cobrados pelo SERPRO. Tais
custos são repassados aos interessados no acesso. Dessa feita, não se trata de
venda de informações, mas sim do repasse do valor cobrado pelo SERPRO referente
ao acesso realizado pelo interessado ao sistema informatizado do DENATRAN”.
10. No que tange à denúncia apresentada no sentido de que empresas
(listadas pelo interessado) estariam vendendo as informações constantes nas bases
de dados do DENATRAN, o recorrido sugeriu o envio destes autos à Subsecretaria de
Conformidade e Integridade (SCI) do Ministério da infraestrutura para ciência e
adoção das medidas pertinentes à apuração dos fatos.
11. A presente análise constata que o recorrido negou acesso à informação,
mas se prontificou a justificar sua ação em bases legais apresentando de forma
detalhada seu entendimento sobre o tema informações pessoais e sua proteção. A
Lei nº 12.527/2011, em seu art. 31, estabelece a proteção de informações que se
referem à esfera privada da pessoa natural. Entende-se que a propriedade de
veículos é tema de intimidade de uma pessoa, pois cabe a ela decidir o que comprar
ou possuir, utilizando-se de seus recursos financeiros, os quais também se referem
à sua esfera privada. Nesse mesmo contexto, a título complementar, pode ser citado
o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), que em seu art. 198, estabeleceu o
denominado “sigilo fiscal” ao vedar a publicação de informação relativa à situação
econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o
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estado de seus negócios ou atividades. Ressalta-se que na declaração anual de
imposto de renda de pessoa física (pessoa natural), a propriedade de veículos
automotores é exigida na Declaração de Bens e Direitos, constituindo-se como
patrimônio demonstrativo de sua situação econômica.
12. O recorrente faz uma analogia da propriedade de veículos automotores
com a propriedade de imóveis, os quais são registrados em cartório e a informação
de propriedade torna-se pública. Apesar da analogia potencialmente guardar
coerência e lógica, o fato é que o argumento não encontra amparo no ordenamento
jurídico brasileiro, ao se verificar que não há legislação similar que se aplica à
propriedade de veículos automotores. Nesse contexto, cumpre registrar que o
recorrido foi cauteloso e preciso ao informar que não lhe compete “manifestar-se
sobre procedimento realizado pelo CNJ ou serventias extrajudiciais, tampouco emitir
pronunciamento sobre alegação de eventual quebra de informação protegida por tais
entes. Não compete ao DENATRAN manifestar-se sobre entendimento de órgãos
diversos, notadamente do Poder Judiciário”. Isso porque, o Poder Judiciário julga
casos concretos em situações específicas, e tem a competência exclusiva de atuar
nessa esfera, considerando situações factuais nas quais direitos e obrigações das
partes em litígio podem conflitar. Assim, o Poder Judiciário tem a autoridade, no
âmbito de caso concreto, de dar certa publicidade a determinadas informações cujo
sigilo é regra geral.
13. O recorrente alegou também que pode ter acesso à informação
solicitada, nos termos do art. 4º, inciso I da LGPD, ou seja, não haveria impedimento
de acesso às informações demandadas porque ele é pessoa natural e usaria a
informação para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Ora, esse
entendimento não pode ser consolidado apenas pela leitura exclusiva do citado
inciso, pois outros dispositivos legais não podem ser desprezados. Sendo assim,
ressalta-se o entendimento anteriormente apresentado de que a propriedade de
veículos é relativa à vida privada, conforme art. 31 da Lei 12.527/2011. Nesta seara,
outro aspecto importante que se entende não ser aplicável ao caso, refere-se
também à alegação do solicitante de que a utilização da informação não se
processará no campo econômico, considerando que o veículo automotor tem caráter
patrimonial e econômico.
14. Assim, acata-se a argumentação quanto à aplicação do art. 31 da LAI ao
presente caso, pois entende-se que não há que se proceder a novas considerações,
visto os argumentos anteriormente apresentados pelo recorrido
guardarem consonância com a legislação vigente.
15. Por fim, quanto aos relatos de que o recorrido estaria vendendo
informações de sua base de dados a determinadas empresas, cabe orientar ao
recorrente que, caso deseje realizar qualquer manifestação de ouvidoria, relativa aos
serviços prestados por servidores, empregados ou órgãos e entidades de
Administração Pública Federal, tal como consulta, reclamação, denúncia ou solicitação
de providências, poderá fazê-lo por meio do acesso à Plataforma Fala.BR, mediante o
link:https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx?
ReturnUrl=%2f . 
Conclusão 
16. De todo o exposto, opina-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso, tendo em vista que sobre a informação requerida incide
a hipótese de sigilo legal, nos termos do art. 31 da Lei nº 12.527/2011.
17. À consideração superior.

PAULO CÉSAR MIRANDA BRUNO
Auditor Federal de Finanças e Controle

 

DESPACHO

Revisado. Encaminhe-se à Coordenadora-Geral de Recursos de Acesso à Informação.
 

MILENI FONSECA KRUBNIKI TEODORO
Auditora Federal de Finanças e Controle

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

RENATA ALVES DE FIGUEIREDO
Coordenadora-Geral de Recursos de Acesso à Informação
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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 peloconhecimento e, no
mérito, pelo desprovimento do recurso interposto, no âmbito do pedido de
informação NUP 50001.004764/2021-75, direcionado ao Ministério da
Infraestrutura - MINFRA. 

 
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 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”

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 PAULO CESAR MIRANDA BRUNO, Auditor Federal de
Finanças e Controle, em 24/05/2021, às 09:06, 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 MILENI FONSECA KRUBNIKI TEODORO, Auditor Federal
de Finanças e Controle, em 24/05/2021, às 09:41, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por RENATA ALVES DE FIGUEIREDO, Coordenador-Geral de
Recursos de Acesso à Informação, em 24/05/2021, às 11:19, 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 24/05/2021, às 13:23, 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 1959496 e o código CRC
377058CC
Referência: Processo nº 50001.004764/2021-75 SEI nº 1959496
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