
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO - RECURSO SUBMETIDO À CGU  

PARECER N° 482/2021/CGRAI/OGU/CGU

Número do processo: 60143.000917/2021-44

Órgão: CEX – Comando do Exército .

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

Data do Recurso à CGU: 19/04/2021.

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

Requerente: Identificado.

Opinião técnica: 

Opina-se pelo provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 24, §4º, da Lei nº
12.527/2011, de maneira que seja disponibilizado ao solicitante o acesso integral aos documentos
disponibilizados a ele, por meio do atendimento ao pedido de acesso à informação
nº 60143.003993/2020-21, inclusive anexos, devendo ser tarjados apenas as assinaturas das
autoridades classificadoras dos documentos, por se tratar de dados biométricos de seus titulares,
protegidos pelo disposto no artigo 31, §1º, inciso I da Lei nº 12.527/2011, e os trechos do
documentos nº 64409.000114/2011-19, que se refiram a procedimentos de segurança orgânica
de Organização Militar do Exército Brasileiro, em conformidade com o artigo 13, inciso II, do
Decreto n 7.724/2012. 

 

RELATÓRIO 

Resumo das
manifestações
do cidadão: 

Inicial: O requerente afirma que em diversos documentos fornecidos pelo órgão militar, no âmbito do
pedido de acesso à informação nº 60143.003993/2020-21, foram mencionados anexos que não foram
incluídos na resposta à demanda. Desse modo, solicita o acesso às seguintes informações:

a) A íntegra dos anexos desses documentos, bem como explicação concreta sobre se esses
anexos também foram classificados ou não, e se eles foram classificados em TCIs separados
destes documentos, identificando-se os respectivos NUP e  TCI;
b)Esclarecimento sobre se as classificações acontecem em múltiplos documentos separadamente,
como neste caso. Ou seja: se é comum que um mesmo processo ou procedimento seja
classificado separadamente, com TCIs separados, esclarecendo os motivos;
c) Envio de todos os TCIs relativos aos 15 documentos solicitados no pedido de acesso à
informação nº 60143.003993/2020-21, bem como o motivo inerentes aos procedimentos
classificatórios, sem a ocultação dos nomes das autoridades classificadoras

1ª instância:  O requerente reitera a solicitação inicial. Nesse sentido, pede o acesso a documentos e
informações citados nos documentos desclassificados entregues a ele pelo órgão recorrido no âmbito
do pedido de acesso a informação nº 60143.003993/2020-21. Afirma que deseja saber se os
documentos faltantes e as informações ocultadas foram classificados separadamente. Nesse caso,
requer o acesso a estes documentos e informações e aos respectivos TCI. Ressalta que não tem como
fornecer número identificador desses documentos, pois não sabe se eles foram classificados ou não. 

2ª instância:  O requerente afirmou que não é tecnicamente possível registrar um novo pedido de
acesso à informação solicitando até 20 documentos, porque o rol de informações desclassificadas
fornece apenas números aleatórios. Dessa forma, alegou que é impossível saber do que os
documentos tratam ou se eles possuem relações entre si somente pelo rol de informações
desclassificadas. Esclareceu, nesse sentido, que está realizando pesquisa acadêmica sobre
informações que são colocadas sob sigilo pelas Forças Armadas, mas tem encontrado dificuldades em
acessar os documentos mesmo depois da desclassificação. Além disso, asseverou que tem
encontrado dificuldades para compreender os documentos disponibilizados, já que o seu conteúdo,
muitas vezes, vêm completamente tarjado, de modo a tornar a sua compreensão ininteligível, não
sendo possível sequer saber por qual motivo foram classificados. 
Para tornar o seu pedido mais claro, o requerente fez o upload, no Google Drive, de cada documento
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citado no pedido inicial: https://drive.google.com/file/d/1MlVbX_ExPuUqCz7mI1CulFN8M-4KL5Vy/view.
Afirmou que é impossível descobrir quais seriam os outros documentos que fazem parte destes
processos. 

Respostas do
órgão: 

Inicial: O Comando do Exército esclareceu que, em resposta ao pedido de acesso a informação nº
60143.003993/2020-21, foram entregues ao solicitante 13 documentos, dentre os 15 solicitados, os
quais passaram por adequado processo de tratamento de informações, com o objetivo de cumprir
outras hipóteses legais de sigilo previstas na legislação, conforme o disposto no artigo 22 da Lei nº
12.527/2011. Nesse sentido, foram tarjadas informações relativas a materiais de emprego militar, como
armamento e munições, e a informações pessoais de terceiras pessoas, nos termos da Lei Geral de
Proteção de Dados - LGPD. Em relação aos documentos classificados, informou que cada documento
classificado foi produzido apenas 1 (um) termo de classificação, que abrange os seus anexos. Por fim,
uma vez que o solicitante afirmara no pedido de acesso a informação nº 60143.003993/2020-21 que a
principal motivação da sua demanda seria estudo acadêmico, recomendou que ele solicitasse novo
grupo de até 20 (vinte) documentos para utilizar como objeto de pesquisa.

1ª instância:  Reitera o teor da resposta fornecida inicialmente. 

2ª instância: Reitera o teor da resposta fornecida inicialmente. 

Resumo do
Recurso à CGU: O solicitante reitera os argumentos apresentados nas instância anteriores.

Instrução do
Recurso: 

Foi realizada interlocução com o Órgão recorrido e este alegou que os documentos que forma o objeto
da presente demanda encontram-se sob restrição parcial de acesso devido ao disposto no artigo 31 da
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI) combinado com os
incisos I e II do artigo 5º da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD), bem como no inciso IV, do artigo 3º e inciso VI do artigo 25 do Decreto nº 7.724/12,
combinados com os artigos 44 e 45 do Decreto nº 7.845/12.

Análise  
1. O presente recurso trata de pedido de acesso à informação em que
requerente solicita ao Comando do Exército - CEX diversas informações sobre
documentos desclassificados entregues a ele pelo órgão militar, em virtude do
atendimento ao pedido de acesso à informação nº 60143.003993/2020-21. O
solicitante alega que os documentos entregues, ainda que desclassificados pelo
próprio Comando do Exército, continham tarjamento excessivo, o que impossibilitou
a sua compreensão. Do mesmo modo, destacou que nestes documentos foram
citados vários outros documentos e anexos que, segundo ele, fariam parte do
conjunto de informações a serem disponibilizadas, mas que não foram entregues.
Dessa maneira, solicitou o acesso às seguintes informações:

a) Acesso à íntegra dos anexos dos documentos desclassificados, bem
como explicação concreta sobre se esses anexos também foram
classificados ou não, e se eles foram classificados em TCIs separados
dos documentos aos quais se encontram vinculados, identificando-se
os respectivos NUP e  TCI;
b)Esclarecimento sobre se as classificações acontecem em múltiplos
documentos separadamente, como neste caso. Ou seja: se é comum
que um mesmo processo ou procedimento seja classificado
separadamente, com TCIs separados, esclarecendo os motivos para
isso;
c) Envio de todos os TCIs relativos aos 15 documentos solicitados no
pedido de acesso à informação nº 60143.003993/2020-21, bem como
o motivo inerentes aos procedimentos classificatórios, sem a ocultação
dos nomes das autoridades classificadoras

2. O requerente, para facilitar a compreensão da sua demanda, fez o
upload dos documentos sobre os quais ele deseja os esclarecimentos, no Google
Drive,
nos endereços https://drive.google.com/file/d/1MlVbX_ExPuUqCz7mI1CulFN8M-
4KL5Vy/view e
https://drive.google.com/file/d/12cN_QGMitrKfdUFnm7vgyuknGG_ILBOk/view. Além
disso, esclareceu que, como não foram fornecidas informações sobre números
identificadores vinculados aos documentos citados nas informações desclassificadas,
não teve como discriminá-los especificamente para fins de atendimento. No entanto,
citou os seguintes documentos:

00001.000603/2013-24: Boletim administrativo reservado sobre
movimento de material de consumo (explosivos/munições). São
citadas outras possíveis partes do documento, que não estão
contidas na resposta enviada, dando a entender que podem ter sido
classificadas em documento à parte; assinaturas foram tarjadas
mesmo após desclassificação;
64063.100182/2006-60: Diversas siglas, mas sem nenhuma
explicação, contendo diversas tarjas; documento incompreensível e
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aparentemente incompleto;
64278.010900/2015-82: Assunto: Inquérito Policial Militar (IPM), aviso
de que está remetendo a determinada chefia os autos de um inquérito
policial militar, para fim de conhecimento e envio à Procuradoria da
Justiça Militar em Recife/PE. Os autos não estão no documento, mas
somente o aviso de que seriam encaminhados. O nome de quem
assina o documento está tarjado;
64278.000004/2009-67: Material classe V - M; diz que há 3 relatórios
de munição, em anexo, mas essas informações não aparecem no
documento; versa o expediente sobre relatórios de munição, com
tarja nas explicações sobre o que isso seria; relata dificuldades em
enviar as informações por causa de migração para software livre e
não geração de arquivo eletrônico por parte de algo ou alguém cujo
nome também segue tarjado; a assinatura do documento está
tarjada; Documento com tarjas que impossibilitam sua compreensão;
não informa quais são os anexos.

3. O Comando do Exército, em resposta à solicitação, esclareceu que foram
disponibilizados ao solicitante 13 documentos desclassificados, no âmbito do pedido
de acesso a informação nº 60143.003993/2020-21, dentre o total de 15 documentos
demandados, os quais, antes da sua entrega, passaram por processo de
tratamento de informações, com o objetivo de cumprir outras hipóteses legais de
sigilo previstas na legislação, conforme o disposto no artigo 22 da Lei nº
12.527/2011. Por esse motivo, foram tarjadas informações relativas a materiais de
emprego militar, como armamentos e munições, e informações pessoais de terceiras
pessoas, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. Em relação aos
documentos classificados, o CEX informou que foi produzido apenas um Termo de
Classificação de Informações (TCI) para cada documento desclassificado entregue ao
solicitante, o que abrange os seus anexos. O órgão militar, por fim, sugeriu ao
solicitante que solicitasse novo grupo de até 20 documentos desclassificados, caso
desejasse utilizá-los como objeto de sua pesquisa acadêmica. 
4. Verificou-se que, no âmbito do recurso de acesso à
informação nº 60143.003993/2020-21, o Comando do Exército encaminhou ao
solicitante os documentos desclassificados relacionados aos NUPs abaixo, antes que
a CGU pudesse se manifestar sobre o mérito do recurso que houvera sido
apresentado pelo recorrente, em terceira instância recursal. Com isso, a decisão de
provimento parcial, exarada pelo Ouvidor-Geral Adjunto, com fundamento no Parecer
nº 299/2021/CGRAI/OGU/CGU, limitou-se aos dois documentos desclassificados
ainda não entregues ao recorrente.  

I - 64409.000114_2011-19;
II - 00001.000603_2013-24;
III - 00001.006506_2013-45;
IV - 00001.006507-2013-90;
V - 00001.009185_2013-31;
VI - 64063_000103_2014_21;
VII - 64063_100135_2009_69;
VIII - 64063_100182_2006_60;
IX - 64278_000004_2009_67;
X - 64278_010900_2015_82;
XI - 64446_024419_2013_23;
XII - 64494_003755_2013_67;
XIII - 64536_010622_2014_94.

5. Observou-se que o CEX encaminhou ao solicitante, do mesmo modo, os
Termos de Classificação das Informações referentes aos
documentos TCI_64409.000114_2011-19; TCI_64278_000004_2009_67;
TCI_64278_010900_2015_82; TCI_64446_024419_2013_23; TCI_64494.003755-
2013-67 ; TCI-64536_010622_2014_94. Com exceção do TCI_64409.000114_2011-
19, todos os outros documentos disponibilizados ao cidadão continham tarjamentos.
De acordo com o e-mail encaminhado pelo CEX ao solicitante, faltavam ser entregues
os Termos de Classificação da Informação referentes aos
documentos TCI_00001.000603_2013-24; TCI_00001.006506_2013-45;
TCI_00001.006507-2013-90; TCI_00001.009185_2013-31;
TCI_64063_000103_2014_21; TCI_64063_100135_2009_69;
 TCI_64063_100182_2006_60, os quais já haviam sido solicitados pelo SIC/CEX  junto
às Organizações Militares que os detinham. 
6. Diante do exposto, verificou-se a necessidade de buscar junto ao
Comando do Exército informações adicionais que fundamentassem os motivos pelos
quais houve a disponibilização apenas parcial dos documentos desclassificados
entregues ao solicitante. Nesse sentido, encaminhou-se ao órgão público recorrido,
nos termos do artigo 23, §1º do Decreto nº 7.724/2012, solicitação de
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esclarecimentos adicionais, a qual foi respondida, em 13/05/2021, por meio do Ofício
nº 327-A3.9/A3/GabCmtEx. Observe-se, a seguir, as respostas prestadas pelo CEX
aos questionamentos enviados pela CGU:

a. Tendo em vista que o PARECER N° 299/2021/CGRAI/OGU/CGU consignou que
as informações referentes às autoridades classificadoras possuem natureza
pública, conforme o disposto no artigo 19, inciso III do Decreto nº 7.724/2012, e a
desclassificação do documento de referência torna sem efeito a restrição de
acesso ao campo “Razões da classificação” do respectivo Termo de Classificação
da Informação, visto que essa informação acompanha o mesmo grau de sigilo da
informação classificada, solicita-se que o órgão recorrido verifique a possibilidade
de rever o tarjamento destas informações nos documentos disponibilizados ao
solicitante, em decorrência do atendimento ao pedido de acesso à informação nº
60143.003993/2020-21.
1) Resposta:
- O nome e a assinatura estão com tarjamentos pontuais por se tratarem de
informações pessoais em consonância com o prescrito no Art. 31 da Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI)
combinado com os Incisos I e II do Art. 5º da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de
2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
 
b. Em relação ao documento desclassificado nº 00001.000603/2013-24,
disponibilizado ao solicitante em decorrência do atendimento ao pedido de
acesso à informação nº 60143.003993/2020-21, indique as razões de fato e de
direito que justifiquem o seu tarjamento, bem como indique se há partes do
documento que não foram entregues ao recorrente. Caso afirmativo, esclareça
de que maneira a divulgação dessas informações poderia ir de encontro ao
interesse público primário?
1) Resposta:
a) O nome e a assinatura estão com tarjamentos pontuais por se tratarem de
informações pessoais em consonância com o prescrito no Art. 31 da Lei nº
12.527/11 - LAI combinado com os Incisos I e II do Art. 5º da Lei nº 13.709/18
(LGPD);
b) Não foi entregue o Boletim Administrativo Reservado (aditamento) nº 5-Fisc
Adm, versando sobre o movimento de material de consumo
(explosivos/munições) no Sistema de Controle Físico (SISCOFIS) OM, no período
compreendido do dia 1º de agosto a 31 de outubro de 2013, em razão de se
tratar de informação que permaneceu com restrição de acesso e necessita de
medidas adicionais de salvaguarda, de acordo com os termos do inciso IV, do Art.
3º e inciso VI do Art. 25 do
Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, combinados com os Art. 44 e 45 do
Decreto nº 7.845, de 14 de novembro de 2012; e
c) A divulgação de informações que tratam de material de emprego militar, tais
como explosivos e munições, são informações que possuem restrição de acesso,
pois são referentes ao emprego das Forças Armadas e sua divulgação pode
prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicas das Forças
Armadas.
 
c. Em relação ao documento desclassificado nº 64063.100182/2006-60,
disponibilizado ao solicitante em decorrência do atendimento ao pedido de
acesso à informação nº 60143.003993/2020-21, por gentileza, indique as razões
de fato e de direito que justifiquem o seu tarjamento. De que maneira, a
disponibilização do documento na sua integralidade poderia ir de encontro ao
interesse público primário?
1) Resposta:
a) O nome e a assinatura estão tarjados por se tratarem de informações
pessoais e os demais tarjamentos pontuais se justificam em razão das
informações serem a respeito de documentos de resposta que contém
informações pessoais em consonância com o prescrito no Art. 31 da Lei nº
12.527/11 - LAI combinado com os Incisos I e II do Art. 5º da Lei nº 13.709/18
(LGPD); e
b) A divulgação de informações pessoais contraria o previsto no Art. 31 da Lei nº
12.527/11 - LAI combinado com os Incisos I e II do Art. 5º da Lei nº 13.709/18
(LGPD). O interesse social e da coletividade não pode deixar sem proteção os
direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural.
 
d. Em relação ao documento desclassificado nº 64278.010900/2015-82,
disponibilizado ao solicitante em decorrência do atendimento ao pedido de
acesso à informação nº 60143.003993/2020-21, por gentileza, esclareça se o
Inquérito Policial Militar (IPM) citado no documento compõe o documento
desclassificado. Caso afirmativo, o documento pode ser devidamente identificado
e disponibilizado ao solicitante? Caso negativo, indique as razões de fato e de
direito para a restrição de acesso ao documento.
1) Resposta:
a) O documento de NUP 64278.010900/2015-82 é um documento de
encaminhamento de Inquérito Policial Militar (IPM), onde consta o NUP
64278.010196/2014-87 para o inquérito. Assim, o IPM não faz parte do
documento desclassificado;
b) O documento de NUP 64278.010900/2015-82 possui tarjamentos pontuais por
se tratarem de informações pessoais em consonância com o prescrito no Art. 31
da Lei nº 12.527/11 - LAI combinado com os Incisos I e II do Art. 5º da Lei nº
13.709/18 (LGPD); e
c) Cabe ressaltar que o IPM é sigiloso, conforme prevê o Art. 16 do Decreto-Lei
(DL) nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de Processo Penal Militar
(CPPM), e deve ser remetido ao auditor da Circunscrição Judiciária Militar (CJM)
onde ocorreu a infração penal, de acordo com o previsto no Art. 23 do DL nº
1002/69 (CPPM). O IPM possui a finalidade precípua de ministrar elementos
necessários à propositura da ação penal, em consonância com o previsto no Art.
9º DL nº 1002/69 (CPPM).
 
e. Em relação ao documento desclassificado nº 64278.000004/2009-67,
disponibilizado ao solicitante em decorrência do atendimento ao pedido de
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disponibilizado ao solicitante em decorrência do atendimento ao pedido de
acesso à informação nº 60143.003993/2020-21, por gentileza, indique as razões
de fato e de direito que impedem a disponibilização dos seus anexos ao
solicitante. Do mesmo modo, esclareça de que maneira a divulgação tanto dos
anexos quanto das informações ocultadas no documento disponibilizado ao
solicitante poderia ir de encontro ao interesse público primário?
1) Resposta:
a) Os anexos são documentos referentes a existência de munição em
Organizações Militares (OM) do Exército Brasileiro (EB), que são informações que
possuem restrição de acesso e necessitam de medidas adicionais de
salvaguarda, de acordo com os termos do inciso IV, do Art. 3º e inciso VI do Art.
25 do Decreto (Dec) nº 7.724, de 16 de maio de 2012, combinados com os Art.
44 e 45 do Dec nº 7.845, de 14 de novembro de 2012; e
b) A divulgação de informações que tratam de material de emprego militar, tais
como munições, são informações que possuem restrição de acesso, pois são
referentes ao emprego das Forças Armadas e sua divulgação pode prejudicar ou
causar risco a planos ou operações estratégicas das Forças Armadas.
 
f. Indique as razões de fato e de direito que justificam cada tarjamento feito nos
demais documentos disponibilizados ao solicitante, em atendimento ao pedido
de acesso à informação nº 60143.003993/2020-21. Peço a gentileza de que a
restrição de acesso a informações seja devidamente motivada para cada
documento ao qual o órgão tenha inserido tarjas.
1) Resposta:
a) 64409.000114/2011-19
(1) Os tarjamentos pontuais se justificam em razão das informações serem a
respeito de procedimentos de segurança orgânica de OM do EB, que são
informações que possuem restrição de acesso e necessitam de medidas
adicionais de salvaguarda, de acordo com os termos do inciso IV, do Art. 3º e
inciso VI do Art. 25 do Dec nº 7.724/12, combinados com os Art. 44 e 45 do Dec
nº 7.845/12; e
(2) O nome e a assinatura estão com tarjamentos pontuais por se tratarem de
informações pessoais em consonância com o prescrito no Art. 31 da Lei nº
12.527/11 - LAI combinado com os Incisos I e II do Art. 5º da Lei nº 13.709/18
(LGPD).
b) 00001.000603/2013-24
- O nome e a assinatura estão com tarjamentos pontuais por se tratarem de
informações pessoais em consonância com o prescrito no Art. 31 da Lei nº
12.527/11 - LAI combinado com os Incisos I e II do Art. 5º da Lei nº 13.709/18
(LGPD).
c) 00001.006506/2013-45
- Os tarjamentos foram realizados por se tratarem de informações pessoais em
consonância com o prescrito no Art. 31 da Lei nº 12.527/11 - LAI combinado com
os Incisos I e II do Art. 5º da Lei nº 13.709/18 (LGPD).
d) 00001.006507/2013-90
- Os tarjamentos foram realizados por se tratarem de informações pessoais em
consonância com o prescrito no Art. 31 da Lei nº 12.527/11 - LAI combinado com
os Incisos I e II do Art. 5º da Lei nº 13.709/18 (LGPD).
e) 00001.009185/2013-31
- O nome e a assinatura estão com tarjamentos pontuais por se tratarem de
informações pessoais em consonância com o prescrito no Art. 31 da Lei nº
12.527/11 - LAI combinado com os Incisos I e II do Art. 5º da Lei nº 13.709/18
(LGPD).
f) 64063.000103/2014-21
(1) Os tarjamentos pontuais se justificam em razão das informações serem a
respeito de informações sobre a execução de operações realizadas por OM do
EB, que são informações que possuem restrição de acesso e necessitam de
medidas adicionais de salvaguarda, de acordo com os termos do inciso IV, do Art.
3º e inciso VI do Art. 25 do Dec nº 7.724/12, combinados com os Art. 44 e 45 do
Dec nº 7.845/12; e
(2) O nome e a assinatura estão com tarjamentos pontuais por se tratarem de
informações pessoais em consonância com o prescrito no Art. 31 da Lei nº
12.527/11 - LAI combinado com os Incisos I e II do Art. 5º da Lei nº 13.709/18
(LGPD).
g) 64063.100135/2009-69
(1) Os tarjamentos pontuais se justificam em razão das informações serem sobre
a existência de munição em OM do EB, que são informações que possuem
restrição de acesso e necessitam de medidas adicionais de salvaguarda, de
acordo com os termos do inciso IV, do Art. 3º e inciso VI do Art. 25 do Dec nº
7.724/12 combinados com os Art. 44 e 45 do Dec nº 7.845/12; e
(2) O nome e a assinatura estão com tarjamentos pontuais por se tratarem de
informações pessoais em consonância com o prescrito no Art. 31 da Lei nº
12.527/11 - LAI combinado com os Incisos I e II do Art. 5º da Lei nº 13.709/18
(LGPD).
h) 64063.100182/2006-60
(1) O nome e a assinatura estão com tarjamentos pontuais por se tratarem de
informações pessoais em consonância com o prescrito no Art. 31 da Lei nº
12.527/11 - LAI combinado com os Incisos I e II do Art. 5º da Lei nº 13.709/18
(LGPD); e
(2) Os tarjamentos pontuais se justificam em razão das informações serem a
respeito de documentos de resposta que contém informações pessoais em
consonância com o prescrito no Art. 31 da Lei nº 12.527/11 - LAI combinado com
os Incisos I e II do Art. 5º da Lei nº 13.709/18 (LGPD).
i) 64278.000004/2009-67
(1) Os tarjamentos pontuais se justificam em razão das informações serem a
respeito de documentos de resposta que contém informações sobre a existência
de munição em Organizações Militares (OM) do Exército Brasileiro (EB), que são
informações que possuem restrição de acesso e necessitam de medidas
adicionais de salvaguarda, de acordo com os termos do inciso IV, do Art. 3º e
inciso VI do Art. 25 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, combinados
com os Art. 44 e 45 do Decreto nº 7.845, de 14 de novembro de 2012; e
(2) O nome e a assinatura estão com tarjamentos pontuais por se tratarem de
informações pessoais em consonância com o prescrito no Art. 31 da Lei nº
12.527/11 - LAI combinado com os Incisos I e II do Art. 5º da Lei nº 13.709/18
(LGPD).
j) 64278.010900/2015-82
- O nome e a assinatura estão com tarjamentos pontuais por se tratarem de
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- O nome e a assinatura estão com tarjamentos pontuais por se tratarem de
informações pessoais em consonância com o prescrito no Art. 31 da Lei nº
12.527/11 - LAI combinado com os Incisos I e II do Art. 5º da Lei nº 13.709/18
(LGPD).
l) 64446.024419/2013-23
- O nome e a assinatura estão com tarjamentos pontuais por se tratarem de
informações pessoais em consonância com o prescrito no Art. 31 da Lei nº
12.527/11 - LAI combinado com os Incisos I e II do Art. 5º da Lei nº 13.709/18
(LGPD).
m) 64494.003755/2013-67
(1) Os tarjamentos pontuais se justificam em razão das informações serem sobre
a existência de munição em Organizações Militares (OM) do Exército Brasileiro
(EB), que são informações que possuem restrição de acesso e necessitam de
medidas adicionais de salvaguarda, de acordo com os termos do inciso IV, do Art.
3º e inciso VI do Art. 25 do Dec nº 7.724/12, combinados com os Art. 44 e 45 do
Dec nº 7.845/12; e
(2) O nome e a assinatura estão com tarjamentos pontuais por se tratarem de
informações pessoais em consonância com o prescrito no Art. 31 da Lei nº
12.527/11 - LAI combinado com os Incisos I e II do Art. 5º da Lei nº 13.709/18
(LGPD).
n) 64536.010622/2014-94
- Os tarjamentos foram realizados por se tratarem de informações pessoais em
consonância com o prescrito no Art. 31 da Lei nº 12.527/11 - LAI combinado com
os Incisos I e II do Art. 5º da Lei nº 13.709/18 (LGPD).

7. Passando-se à análise, percebe-se que o artigo 5º, XXXIII, da
Constituição Federal de 1988 estipula que todos têm o direito a receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo e geral, que
serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas
cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Nesse sentido,
a Lei nº 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação (LAI), procurou estabelecer
critérios normativos tanto para o acesso quanto para as restrições às informações
custodiadas e produzidas por órgãos e entidades públicas. Assim, definiu-se como
escopo de aplicação da norma de transparência o direito de toda pessoa física ou
jurídica ter acesso a informações contidas em registros ou documentos, produzidos
ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos,
bem como a informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade
privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que
esse vínculo já tenha cessado. Por conseguinte, integram o objeto de aplicação da
LAI as informações sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as
relativas à sua política, organização e serviços, o que inclui a informação pertinente à
administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação,
contratos administrativos, bem como a informação relativa à implementação,
acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e
entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos; e ao resultado de
inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de
controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios
anteriores.
8. A eficácia do direito de acesso à informação, conforme já afirmado, não é
absoluta, pois encontra limites e restrições oriundos do próprio texto constitucional
ou de ato normativo infraconstitucional diretamente derivado da Constituição Federal.
Desse modo, ademais de estabelecer o direito de acesso a informações produzidas e
custodiadas por órgãos e entidades públicas, além de outras disposições, a Lei nº
12.527/2011 também disciplina o regime geral de proteção às informações e dados
custodiadas pelo Estado. A LAI estabelece, assim, parâmetros legais que
regulamentam a necessidade de proteção de informações sigilosas e pessoais que se
encontram custodiadas pelo Estado, estando as exceções à publicidade legitimadas
em outros valores e direitos igualmente relevantes e constitucionalmente protegidos,
os quais, ao colidirem com o princípio da publicidade, afastam a sua incidência. 
9. O artigo 23 da Lei nº 12.527/2011, nesse sentido, especificou
exaustivamente as informações que poderiam ser classificadas pela Administração
Pública, por serem consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do
estado. Para fins de classificação da informação, a autoridade classificadora deve
estabelecer o prazo de restrição de acesso ao documento salvaguardado no ato de
produção do Termo de Classificação de Informação (TCI), documento formal que
oficializa esse ato administrativo. Transcorrido o prazo de classificação ou consumado
o evento que define o seu termo final, a informação tornar-se-á, automaticamente, de
acesso público. Como forma de regular o controle social sobre as informações
desclassificadas pelos órgãos e entidades públicas, o Decreto nº 7.724/2012 instituiu
a obrigatoriedade de que a autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública
divulgue anualmente, até o dia 1º de junho, em sítio na internet, o rol das
informações desclassificadas nos últimos doze meses.
10. A partir da desclassificação de determinado documento, seja por decurso
de seu prazo legal seja por decisão da autoridade classificadora, os dados e
informações que o compõem tornam-se de acesso público e devem ser
disponibilizados a quaisquer interessados, conforme expressado pelo artigo 24, §4º
da Lei de Acesso à Informação. Entretanto, o acesso público a documentos
desclassificados pela Administração não ocorre de forma automática, visto que em
seu conteúdo podem subsistir dados e informações que se encontram protegidos
por hipóteses legais de sigilo previstas em legislação específica, como sigilo bancário
ou fiscal de terceiros. Nesses casos, a Administração tem a obrigação legal de
proteger essas informações, nos termos do artigo 6º, inciso III da Lei nº
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12.527/2011.
11. Pode-se, dessa maneira, restringir a divulgação de documentos
desclassificados com base na salvaguarda do artigo 31, §1º, inciso I da Lei de Acesso
à informação, que trata da proteção a informações relacionadas à intimidade, à vida
privada, à honra e à imagem de terceiras pessoas, bem como protege outras
garantias constitucionais. De acordo com este dispositivo, as informações pessoais
que possam causar dano aos direitos de intimidade de terceiras pessoas devem
permanecer restritas aos seus titulares ou àqueles agentes públicos legalmente
autorizados, pelo prazo de 100 anos, contados a partir da sua produção. Nesse
sentido, entende-se que a disponibilização a terceiros de dados pessoais que
permitam a identificação do seu titular deve ser negada, nos termos do artigo 31 da
Lei nº 12.527/11, desde que a entrega da informação possa acarretar riscos à
segurança do titular da informações ou de seus familiares. Como exemplo, pode-se
citar a identificação de fontes humanas relacionadas às atividades de inteligência de
órgãos específicos da Administração.
12. O artigo 4º, inciso IV, da Lei n° 12.527/11 define a informação pessoal
como aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Entende-se por
pessoa natural a pessoa física, ou seja, o indivíduo, ao qual são atribuídos direitos e
obrigações. Os contornos mais relevantes desse conceito são apresentados pelo
artigo 31 da Lei de Acesso à Informação, o qual foi regulamentado pelos artigos 55 a
62 do Decreto nº 7.724/12. Segundo o artigo 31 da LAI, não é toda e qualquer
informação pessoal que goza de um regime específico de proteção, mas apenas
aquela com potencial de vulnerar os direitos de personalidade, tais como definidos no
artigo 5º, X da Constituição Federal. No núcleo desse conjunto de dados, estaria o
que se denominou, com amparo na doutrina existente, a informação pessoal
sensível, ou seja, aquela informação que viola o direito de autodeterminação da
imagem ou que possa levar a que terceiros adotem ações discriminatórias contra o
titular daquele dado. De acordo com o artigo 5º, inciso II da Lei nº 13.709/2018 (Lei
Geral de Proteção de Dados - LGPD) dado pessoal sensível é o 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. 
13. Verifica-se, portanto, que o bem objeto da proteção às informação
pessoais não é o dado de identificação por si só, mas o que tal dado pode revelar
acerca da personalidade, das concepções pessoais, das opções de convivência de
uma pessoa, entre outras características capazes de lhe expor a julgamentos, a
discriminação, a influir no modo como o indivíduo deseja ser visto pelos outros.
Assim, busca-se a proteção da integridade moral do sujeito. Da mesma forma, devem
ser protegidas as informações pessoais sensíveis que exponham o cidadão a
situações de risco, inclusive, em relação a sua integridade física. Nesse sentido, pode-
se dizer, é conferido ao princípio da publicidade certa prevalência em relação ao
princípio da intimidade quando verificado que as informações pessoais se encontram
dispostas em processos de natureza pública, sendo dispensado aos dados pessoais
proteção necessária, dentro dos padrões legais existentes, privilegiando-se o
controle social possibilitado pela transparência dos atos governamentais.
14. Havendo a possibilidade de divulgação de dados pessoais de terceira
pessoa pela Administração, deve-se observar ainda a existência de interesse público
relevante na divulgação de informações dessa natureza, bem como na posição
ocupada pelo titular da informação na sua relação com o Poder Público,
considerando a salvaguarda informacional devida às informações pessoais relativas à
intimidade e vida privada de terceiros em custódia da Administração que possam
causar dano aos direitos de intimidade de seu titular, bem como a suas garantias
fundamentais. Assim, a natureza da relação que o indivíduo mantem com o Estado, o
interesse público preponderante nas informações produzidas no âmbito dessa
relação e o potencial de dano a garantias individuais do titular das informações são
fatores relevantes na análise sobre a possível divulgação de dados pessoais de
terceiros.
15. A Administração pública tem como regra geral a disponibilização, inclusive
em transparência ativa, de alguns dados biográficos de servidores públicos, como
nomes, matrículas e área de atuação, tendo em vista que se tratam de informações
referentes à atuação de agentes públicos em decorrência de vínculo com o Estado
e podem, inclusive, ser acessados por meio do Portal da Transparência do governo
federal. Entretanto, essa regra geral comporta exceções pontuais, como pode ser
observado nas decisões exaradas pela Controladoria Geral da União no âmbito dos
recursos de acesso à informação nº 16853.001873/2017-95, nº
03006.013935/2020-46 e nº 03006.005246/2019-24. Por meio desses precedentes,
percebe-se que podem ter o acesso restrito, com base na garantia constitucional do
artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, os dados pessoais de agentes públicos
que atuam diretamente em ações de controle, fiscalização e investigação de ilícitos
penais, visto que a divulgação dessas informações poderia suscitar
constrangimentos indevidos aos servidores, e, em casos mais delicados, riscos à sua
própria segurança e a de seus familiares.
16. A Controladoria-Geral da União, contudo, não inclui dentre as exceções
de transparência relacionadas a informações pessoais de agentes públicos os dados
de identificação das autoridades responsáveis pela classificação de documentos
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públicos. Como se pode verificar no âmbito da análise dos precedentes
NUP 60141.000768/2020-52 e NUP 02680.000573/2020-17, as informações relativas
à identidade de autoridade classificadora possuem acesso público, conforme o
disposto no artigo 19, §1º do Decreto nº 7.724/2011. Esse entendimento encontra-
se, do mesmo modo, consubstanciado em orientação normativa de caráter geral a
todo o Poder Executivo Federal, exarado pela Súmula CMRI nº 03/2015, segundo a
qual se extingue o processo cujo objeto tenha sido classificado durante a fase de
instrução processual, devendo o órgão fornecer ao interessado as informações
previstas no parágrafo 1º do art. 19 do Decreto nº 7.724/12. Observe-se abaixo o
texto da norma:

Art. 19. Negado o pedido de acesso à informação, será enviada ao
requerente, no prazo de resposta, comunicação com:
(...)
§1º As razões de negativa de acesso a informação classificada indicarão o
fundamento legal da classificação, a autoridade que a classificou e o código
de indexação do documento classificado.

17. Ora, uma vez que a Administração encontra-se legalmente obrigada a
indicar ao requerente o acesso à identidade da autoridade que classificou o
documento, mesmo durante o prazo de validade do ato classificatório, não se
poderia restringir o acesso a essa mesma informação quando exaurido o prazo legal
de restrição de acesso ao documento, tendo em vista que, à princípio, todo o seu
conteúdo possuiria natureza ostensiva, inclusive o campo "Razões para a
classificação", nos termos do artigo 24, §4º da LAI. Diante disso, acredita-se que o
tarjamento sobre os nomes e cargos das autoridades que classificaram
os documentos fornecidos ao recorrente em atendimento ao pedido de acesso à
informação nº 60143.003993/2020-21 é indevido e não encontra respaldo na
legislação. Com fundamento nas normas sobre a privacidade, admite-se a restrição
de acesso apenas sobre as assinaturas dos referidos agentes públicos, por se
tratarem de dados biométricos vinculados a seus titulares, constituindo assim dados
pessoais sensíveis de terceiras pessoas, conforme definido pelo artigo 5º, inciso I da
Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD). Ademais, a restrição de
acesso à assinatura dos agentes públicos que firmaram os documentos não
prejudica o entendimento do seu conteúdo ou o controle social sobre os atos
praticados por autoridade estatal, de modo que se entende a medida parcialmente
restritiva como proporcional. Essa observação, é importante ressaltar, já tinha sido
feita no âmbito da análise do recurso de acesso a informação nº
60143.003993/2020-21, como se pode perceber:

Parecer nº 299/2021/CGRAI/OGU/CGU:
11. Feitos esses apontamentos, é importante registrar que, transcorrido o prazo
de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, a
informação se torna automaticamente de acesso público, de acordo com o § 4º,
do art. 24, da LAI. Nesse contexto, os documentos desclassificados figuram como
informações de interesse público frequentemente demandados pela sociedade,
dada a expectativa de publicidade. Por outro lado, é certo que, ainda que
desclassificados, há documentos que continuam enquadrados em hipótese de
restrição total ou parcial de acesso, situação que merece uma análise cautelosa
por parte do recorrido, a fim de não expor informações que possam colocar em
risco a segurança e os interesses do Estado e nem os direitos individuais das
pessoas naturais. No que diz respeito aos Termos de Classificação de Informação
- TCI's, destaque-se que a manutenção de sigilo do campo "razões da
classificação" deve acompanhar o mesmo grau de sigilo que a informação
classificada, conforme o disposto no §2º do art. 31 do Decreto nº 7.724/12. Logo,
tendo havido a desclassificação do documento de referência, não subsiste a
justificativa baseada em tal dispositivo para a manutenção de tarja em tal
campo. Já em relação ao campo "autoridade classificadora", registre-se que se
trata de informação pública mesmo antes da desclassificação, considerando que
a negativa de acesso a documento classificado deverá ser acompanhada desse
dado, nos termos do inciso III do art. 19 do mesmo Decreto Regulamentador.
(Grifo meu).

18. A restrição de acesso a informações protegidas por hipótese de sigilo
prevista em lei, por sua vez, encontra-se prevista no artigo 22 da Lei nº 12.527/2011,
bem como é regulamentada no Poder Executivo Federal por meio do artigo 6º, inciso
I do Decreto nº 7.724/2012, abaixo:

Lei nº 12.527/2011:
Art. 22. O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de
segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da
exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou
entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público.
Decreto nº 7.724/2012:
Art. 6º O acesso à informação disciplinado neste Decreto não se aplica: 
I - às hipóteses de sigilo previstas na legislação, como fiscal, bancário, de
operações e serviços no mercado de capitais, comercial, profissional, industrial e
segredo de justiça.

19. Ao contrário do que ocorre com as informações classificadas, a restrição
de acesso a informações cuja publicidade se encontra limitada por legislação
específica prescinde da produção de ato administrativo subsequente para produzir
os seus efeitos. Outra característica que difere esta base legal daquela relacionada
às informações classificadas é que o termo final da restrição de acesso em leis
específicas não depende necessariamente de um lapso temporal pré-definido pela
Administração Pública. Há restrições decorrentes de lei específica cujo termo final é
um evento ou a cessação de uma condição, assim como há hipóteses de restrição
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sem evento claro que a defina. Observa-se, nesse sentido, que o Comando do
Exército fundamenta a restrição de acesso a parte das informações que formam o
conjunto de documentos solicitados pelo requerente no inciso IV, do artigo 3º e
inciso VI do artigo 25 do Decreto nº 7.724/12, combinados com os artigos 44 e 45
do Decreto nº 7.845/12, os quais seguem abaixo:

Decreto nº 7.724/12:
Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
IV - informação sigilosa - informação submetida temporariamente à restrição de
acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da
sociedade e do Estado, e aquelas abrangidas pelas demais hipóteses legais de
sigilo;
(...)
Art. 25. São passíveis de classificação as informações consideradas
imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado, cuja divulgação ou
acesso irrestrito possam:
VI - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças
Armadas;
Decreto nº 7.845/12:
Art. 44. Os materiais que, por sua utilização ou finalidade, demandarem
proteção, terão acesso restrito às pessoas autorizadas pelo órgão ou entidade.
Art. 45. São considerados materiais de acesso restrito qualquer matéria, produto,
substância ou sistema que contenha, utilize ou veicule conhecimento ou
informação classificada em qualquer grau de sigilo, informação econômica ou
informação científico-tecnológica cuja divulgação implique risco ou dano aos
interesses da sociedade e do Estado, tais como:
I - equipamentos, máquinas, modelos, moldes, maquetes, protótipos, artefatos,
aparelhos, dispositivos, instrumentos, representações cartográficas, sistemas,
suprimentos e manuais de instrução;
II - veículos terrestres, aquaviários e aéreos, suas partes, peças e componentes;
III - armamentos e seus acessórios, as munições e os aparelhos, equipamentos,
suprimentos e insumos correlatos;
IV - aparelhos, equipamentos, suprimentos e programas relacionados a
tecnologia da informação e comunicações, inclusive à inteligência de sinais e
imagens;
V - recursos criptográficos; e
VI - explosivos, líquidos e gases.

20. O Decreto nº 7.845 de 14 de novembro de 2012 visa a regulamentação
dos procedimentos para o credenciamento de segurança e tratamento de
informação classificada em qualquer grau de sigilo, além de dispor sobre o Núcleo de
Segurança e Credenciamento. Nesse sentido, o artigo 45 do dispositivo legal em
comento, o qual se encontra dentro do Capítulo III, que se refere ao Tratamento de
Informação Classificada, possui como finalidade precípua assegurar a proteção de
equipamentos, máquinas, programas e outros materiais necessários para a guarda
de informações sigilosas ou cuja divulgação implique risco ou danos aos interesses
da sociedade e do Estado. Para isso, determinou-se quais seriam os materiais de
acesso restrito, ou seja, aqueles cujo acesso somente seria permitido por pessoas
com necessidade de conhecê-los e que fossem credenciadas na forma deste
Decreto, sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados na
legislação. Dentre os equipamentos considerados de acesso restrito, encontram-se
explosivos, armamentos, munições e insumos correlatos. 
21. O fato de a informação solicitada se relacionar aos materiais
considerados restritos pelo artigo 45 do Decreto nº 7.845/2012, contudo, não
desobriga os órgãos e entidades públicas a efetuarem o correto procedimento de
classificação a que essas informações se submetem. Isso é o que se depreende da
inteligência do artigo 19 do Decreto nº 7.845/2012, segundo o qual a decisão de
classificação, desclassificação, reclassificação ou redução do prazo de sigilo de
informação classificada em qualquer grau de sigilo observará os procedimentos
previstos nos artigos 31 e 32 do Decreto nº 7.724 de 16 de maio de 2012, e deverá
ser formalizada em decisão consubstanciada em Termo de Classificação de
Informação. 
22. Dessa maneira, conforme consta nos precedentes NUP
00077.000956/2017-74, NUP 00077.000301/2014-53, NUP 08850.002381/2016-
38 e NUP 60143.000276/2021-28, percebe-se que a mera citação ao artigo 45 do
Decreto nº 7.845 de 14 de novembro de 2012 não é suficiente para fundamentar
negativa de acesso à informação, uma vez que não se pode considerar o dispositivo
como uma hipótese legal de sigilo autônoma, o que permitiria a restrição da
informação, nos termos do artigo 22 da LAI. Assim, embora o artigo 45 do Decreto
nº 7.845/2012 asseverar que o material caracterizado como restrito não pode ser
amplamente disponibilizado, de modo que a Administração deve tomar as medidas
acautelatórias necessárias para a sua proteção, ele não afasta a obrigação legal de
classificar estas informações por meio da produção do TCI correspondente, como
o previsto no artigo 23 da LAI, ou seja, a norma disciplina os
procedimentos necessários para a salvaguarda de informações dessa natureza.
Depreende-se, portanto, que os materiais de acesso restrito descritos no artigo 45
do Decreto nº 7.845/2012, cuja divulgação implicar em risco ou em dano aos
interesses da sociedade e do Estado, devem ser classificados conforme os
procedimentos dos artigos 31 e 32 do Decreto nº 7.724/12, que regulamenta a
aplicação do artigo 23 da Lei nº 12.527/11, respeitando-se a previsão de apenas três
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níveis de restrição de acesso por classificação de informações: reservado, secreto e
ultrassecreto. Os documentos desclassificados, seja pelo encerramento do prazo de
classificação seja pela consumação do evento que definiu seu termo final, passam a
ter natureza ostensiva, conforme o artigo 24, §4º da LAI. 
23. No caso em análise, percebe-se que o objeto da demanda se refere a
informações já desclassificadas por decurso do prazo legal de restrição de acesso,
ou seja, o órgão público não poderia basear a presente negativa de acesso com os
mesmos fundamentos legais utilizados para a produção do ato classificatório
anterior, cujos efeitos jurídicos já se encerraram. Por esse motivo, compreende-se
que não se aplicam ao presente caso as salvaguardas informacionais dispostas
no inciso IV, do artigo 3º e inciso VI do artigo 25 do Decreto nº 7.724/12,
combinados com os artigos 44 e 45 do Decreto nº 7.845/12.
24. Deve-se, por fim, examinar a possibilidade de desprovimento de pedidos
de acesso à informação com base no artigo 13, inciso II, do Decreto nº 7.724/2012,
especialmente no que se refere a eventual desarrazoabilidade do objeto da
demanda. O princípio da razoabilidade está implícito na Constituição da República
Federativa do Brasil e expresso na legislação infraconstitucional, como na Lei nº
9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal e no Decreto nº 7.724/2012. De acordo com esse princípio, a
administração pública deve atuar dentro de certos padrões médios de aceitabilidade
pela sociedade, de maneira que será compreendida como razoável a conduta do
Estado quando legítima perante a sociedade. Desse modo, pode-se compreender que
o presente dispositivo legal visa explicitar a necessidade do uso moderado da
garantia fundamental de acesso à informação pelo administrado, de modo que o
atendimento às demandas de acesso não se tornem demasiadamente onerosas para
o Estado ou mesmo abusivas, quando atendimento ao pedido de acesso à
informação se mostrar em desconformidade com o interesse público
preponderante. 
25. O pedido de acesso à informação desarrazoado, nesse sentido, é aquele
que não encontra amparo para a concessão de acesso solicitado nos objetivos da
LAI e tampouco nos seus dispositivos legais, nem nas garantias fundamentais
previstas na Constituição. Caracteriza-se pela desconformidade com os interesses
públicos do Estado em prol da sociedade, como a segurança pública, a celeridade e a
economicidade da administração pública. Trata-se, de igual maneira, de pedidos que
vão de encontro ao espírito da própria Lei, e, em ultima instância, do interesse
publico, não constituindo manifestações legítimas do direito de acesso à informação.
26. A avaliação acerca da razoabilidade do pedido de acesso à informação
exige uma reflexão qualitativa a respeito da plausibilidade da demanda, ou seja, deve-
se avaliar se o objeto da demanda se encontra dentro dos limites impostos pelos
princípios gerais do direito e pelo meio social com que o direito de acesso
à informação dialoga. Desse modo, é preciso ponderar as opções disponíveis, no
caso concreto, com o objetivo de atingir a solução mais adequada para o interesse
público. Essa avaliação deve ser realizada com cautela, uma vez que, inicialmente, o
pedido de acesso à informação desarrazoado não possui prazo específico para a sua
restrição de acesso, ao contrário do que ocorre com a informação classificada.
Assim, caso fosse compreendida a hipótese de restrição de acesso presente no
artigo 13, II do Decreto nº 7.724/2012, estar-se-ia determinando o sigilo do objeto do
recurso em análise por prazo indeterminado, o que contrariaria o desejo do legislador
de estabelecer tempo específico para a manutenção de segredo sobre informações
desta natureza. 
27. A CGU, diante do exposto, corrobora restrições de acesso a
documentos produzidos e custodiados pela Administração Pública, com base na
desarrazoabilidade da solicitação de informações, quando a sua disponibilização se
mostrar concomitantemente contrária ao interesse público, de modo que os riscos
decorrentes da sua divulgação superem os efeitos positivos de sua publicidade, e a
classificação da informação se revelar inconveniente ou inaplicável ao caso concreto,
conforme pode ser verificado no precedentes NUP 00077.000301/2014-53 e
NUP 08850.002381/2016-38. O mesmo entendimento pode ser verificado no âmbito
do pedido de acesso à informação nº 00077.000819/2017-97, em que foi indeferida
demanda por meio da qual requerente solicitou documento cujo prazo de
classificação já havia expirado. Entendeu-se, naquele momento, que a argumentação
sobre a desarrazoabilidade do pedido era pertinente com a legislação em vigor, pois
ainda persistiam “(…) as razões que motivaram a classificação sigilosa do documento
em questão, cuja divulgação ou acesso irrestrito podem pôr em risco a segurança de
instituições ou de alta autoridades e seus familiares”. No mesmo sentido, deve-se
citar o precedente do NUP 60502.001373/2016-44, em que cidadão requisitou ao
GSI/PR o acesso a informações sobre o Centro de Inteligência dos Serviços
Estrangeiros. Apesar de afastar a possibilidade de aplicação de possível salvaguarda
presente no art. 9º-A da Lei 9.883/1999, a Controladoria Geral da União entendeu
que pedidos de acesso a informação cujos objetos se encontrem em
desconformidade com o interesse público - no caso, a fragilização das relações
internacionais do país no que tange à cooperação em matéria de inteligência – seria
desarrazoado.
28. Assim, tendo em vista as normas apresentadas, bem como os
precedentes julgados pela CGU, depreende-se que a Lei de Acesso à Informação, em
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virtude do que se encontra expresso em seu artigo 24, §4º, não impede o acesso de
interessados a documentos desclassificados pela Administração Pública; na verdade,
o dispositivo citado garante a possibilidade de divulgação destes documentos, bem
como impede o seu sigilo eterno. No entanto, a disponibilização destes documentos
deve ocorrer somente após o devido processo de tratamento de informações, por
meio do qual se possa identificar a subsistência de informações sigilosas em seu
bojo, de modo a evitar que dados ou informações sigilosos ou pessoais, protegidos
por normas específicas, sobre os quais a Administração Pública tem o dever de
proteção, sejam inadvertidamente expostos ao público em geral, ocasionando
prejuízos tanto à sociedade quanto ao Estado.
29. A simples declaração de risco ao interesse público, no entanto, é
insuficiente para que seja autorizada a restrição de acesso a informações produzidas
e custodiadas pela Administração. Por se tratar de um conceito jurídico
indeterminado, em decorrência do seu sentido fluido, que confere ao intérprete da
norma certo espaço de valoração subjetiva, embora não ilimitado ou arbitrário, o
interesse público primário na restrição de acesso a determinadas informações deve
ser demonstrado de maneira clara e inequívoca, com base em fatos específicos que
considerem o risco que a sua divulgação poderia causar tanto para o Estado quanto
para a sociedade. Assim, a atribuição de sentido à norma que caracteriza a falta de
razoabilidade na divulgação de um documento já desclassificado pela Administração
precisar ser feita à luz dos elementos da realidade, sem os quais o ato administrativo
de negativa de acesso à informação perde um de seus principais elementos, ou seja,
a motivação, em virtude da falta de exposição de razões de fato ou de direito que
fundamentaram a vontade do agente público. Nesse sentido, o artigo 23 do Decreto
nº 4.657/2003, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, dispõe que a
decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou
orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou
novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando
indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de
modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais.
30. No caso em análise, o Comando do Exército, de modo genérico, limitou-
se a esclarecer que alguns dos documentos solicitados pelo requerente contém
informações sobre a movimentação de material de consumo (explosivos/munições)
no Sistema de Controle Físico (SISCOFIS), a existência de munição em Organizações
Militares (OM) do Exército Brasileiro (EB) e procedimentos de segurança orgânica de
OM do EB. Nesse sentido, afirmou que são informações que possuem restrição de
acesso, pois a sua divulgação poderia prejudicar ou causar riscos a planos ou
operações estratégicas das Forças Armadas. Entretanto, percebe-se que as
informações referentes à existência e à movimentação de material bélico foram
produzidas há bastante tempo, não tendo o órgão público explicado de que maneira
a sua divulgação poderia causar prejuízos a operações estratégicas atuais das Forças
Armadas. Nesse caso, nota-se que o ônus para se produzir a devida motivação do
ato administrativo de restrição de acesso a informações de natureza pública cabe
exclusivamente ao órgão que a detém, uma vez que não se pode falar
em discricionariedade administrativa no âmbito de decisões que limitem o direito de
acesso à informação, especialmente quando o ato restritivo se fundamenta em
eventual desarrazoabilidade do pedido.  Acredita-se, dessa forma, que o Comando do
Exército não apresentou, tanto nas informações prestadas ao solicitante quanto nos
esclarecimentos encaminhados à CGU, subsídios fáticos que pudessem atestar que a
divulgação de informações classificadas por autoridades daquele órgão militar a cerca
de uma década, cuja restrição de acesso se encontra encerrada por decurso de
prazo legal, poderia causar prejuízos ao Estado ou à sociedade. Trata-se, portanto,
de documentos de natureza pública, conforme o disposto no artigo 24, §4º, da Lei nº
12.527/2011. 
31. Admite-se, contudo, que subsistem riscos atuais à segurança de agentes
públicos das Forças Armadas em caso de divulgação de informações relativas
a procedimentos de segurança orgânica de Organização Militar do Exército Brasileiro,
conforme consta na justificativa apresentada para o acesso parcial ao documento nº
64409.000114/2011-19, mesmo que essas informações tenham sido produzidas em
lapso temporal mais espaçado. Nesse caso específico, entende-se como procedente
a limitação de acesso imposta ao documento, com base no artigo 13, inciso II, do
Decreto nº 7.724/2012.
32. Por fim, no que se refere à possibilidade de existência de Inquérito Policial
Militar (IPM) dentre os documentos classificados no âmbito do
NUP 64278.010900/2015-82, acata-se a declaração do Comando do Exército de que
o respectivo IPM não faz parte do arcabouço documental desclassificado pelo órgão
militar, que constitui o objeto da presente demanda, motivo pelo qual não se analisará
o seu mérito. Entretanto, deve-se esclarecer sobre a possibilidade de qualquer
interessado em obter informações sobre inquéritos policiais militares em curso,
desde que eles não tramitem em segredo de justiça. Basta ao solicitante ter acesso
ao número do processo ao qual deseja o acesso e realizar consulta no Sistema de
Consulta Processual Unificado, no endereço (https://processos.stm.jus.br/), na
página oficial do Poder Judiciário Militar. A partir da consulta ao sistema do STM,
obtém-se acesso à página principal do autos do processo desejado, bem como
à sua movimentação. Pode-se, também, caso o processo não corra em segredo de
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justiça, ter acesso às sua principais peças, inclusive sua solução. 
Conclusão 
33. De todo o exposto, portanto, opina-se pelo provimento parcial do
recurso, nos termos do artigo 24, §4º, da Lei nº 12.527/2011, de maneira que seja
disponibilizado ao solicitante o acesso integral aos documentos disponibilizados a ele,
por meio do atendimento ao pedido de acesso à informação nº 60143.003993/2020-
21, inclusive anexos, devendo ser tarjados apenas as assinaturas das autoridades
classificadoras dos documentos, por se tratar de dados biométricos de seus
titulares, protegidos pelo disposto no artigo 31, §1º, inciso I da Lei nº 12.527/2011, e
os trechos do documentos nº 64409.000114/2011-19, que se refiram
a procedimentos de segurança orgânica de Organização Militar do Exército Brasileiro,
em conformidade com o artigo 13, inciso II, do Decreto n 7.724/2012. 
34. À consideração superior. 
 

JORGE ANDRÉ FERREIRA FONTELLES DE LIMA
Auditor Federal de Finanças e Controle

 

DESPACHO

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

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

 

 

CGU
Controladoria-Geral da União

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

 
D E C I S Ã O

No exercício das atribuições a mim conferidas pelo Decreto nº 9.681, de 03 de
janeiro de 2019, adoto, como fundamento deste ato, nos termos do art. 23 do
Decreto nº 7.724/2012, o parecer anexo, para decidir peloprovimento parcial  do
recurso interposto, no âmbito do pedido de informação 60143.000917/2021-
44, direcionado ao COMANDO DO EXÉRCITO - CEX. 
O Órgão deverá disponibilizar ao requerente, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da
publicação desta decisão, o acesso integral aos documentos disponibilizados a ele,
por meio do atendimento ao pedido de acesso à informação nº 60143.003993/2020-
21, inclusive anexos, devendo ser tarjadas apenas as assinaturas das autoridades
classificadoras dos documentos, por se tratar de dados biométricos de seus
titulares, protegidos pelo disposto no artigo 31, §1º, inciso I da Lei nº 12.527/2011, e
os trechos do documentos nº 64409.000114/2011-19 que se refiram
a procedimentos de segurança orgânica de Organização Militar do Exército Brasileiro,
em conformidade com o artigo 13, inciso II, do Decreto n 7.724/2012. A
informação deverá ser publicada diretamente na  Plataforma Fala.Br, na aba
“Cumprimento de Decisão”, no prazo acima mencionado.

 

VALMIR GOMES DIAS
Ouvidor-Geral da União 

 

Entenda a decisão da CGU: 

Não conhecimento - O recurso não foi analisado no mérito pela CGU, pois não atende a algum
requisito que permita essa análise: a informação foi declarada inexistente pelo órgão, o pedido
não pode ser atendido por meio da Lei de Acesso à Informação, a informação está classificada,
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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 JORGE ANDRE FERREIRA FONTELLES DE LIMA, Auditor
Federal de Finanças e Controle, em 31/05/2021, às 07:37, 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 31/05/2021, às 17:44, 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 VALMIR GOMES DIAS, Ouvidor-Geral da União, em
31/05/2021, às 18:10, 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 1928617 e o código CRC
F609754A
Referência: Processo nº 60143.000917/2021-44 SEI nº 1928617
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