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CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO - RECURSO SUBMETIDO À CGU  

PARECER N° 115/2021/CGRAI/OGU/CGU

Número do processo: 60143.004276/2020-16

Órgão: Comando do Exército - CEX 

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

Data do Recurso à
CGU: 29/01/2021

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

Requerente Não identificado

Opinião técnica: 

Opina-se pelo conhecimento, e no mérito, pelo desprovimento do recurso, tendo em vista o caráter desproporcional do pedido,
considerando que para o seu atendimento o Comando deverá empenhar esforços que impactarão em suas atividades rotineiras, em
razão do trabalho adicional de análise e consolidação de dados, sendo aplicável no presente caso o disposto no art. 13, incisos II e
III do Decreto nº 7.724/2012.

 

RELATÓRIO 

Resumo das manifestações do cidadão: 

Inicial: Solicita diversas informações acerca dos servidores inativos nomeados para atuar nas PECIM,
relacionadas ao número de  sindicâncias/processos administrativos. Ademais, demanda que a resposta seja
ofertada individualmente e não de uma forma genérica para todos, informando o nome do servidor
especificado e a situação individual de cada um deles. Reforça que o histórico de servidores públicos,
especialmente como neste caso em que se pede somente acesso a informações passadas e já arquivadas, não
é revestido por nenhum tipo de sigilo, já que por se tratar de servidor público, os documentos são públicos e
não afetarão, de forma nenhuma, qualquer decisão a ser tomada pela instituição.

1ª instância: Relata que o número de militares envolvidos no PECIM é bastante limitado, de forma que
causa estranheza a alegada dificuldade em encontrar tais informações. 

2ª instância:  Reitero argumentação apresentada no recurso anterior, ressaltando que não há demonstrações
do esforço desproporcional alegado.

Respostas do órgão: Inicial: Informa que a sindicância é o procedimento formal, apresentado por escrito, que tem por objetivo a
apuração de fatos de interesse da administração militar, quando julgado necessário pela autoridade
competente, ou de situações que envolvam direitos. Relata que a instauração do referido procedimento pode
se dar pelo Comandante da Força até o comandante, chefe ou diretor de Organização Militar (OM) ou o
substituto legal das referidas autoridades. Cita como exemplo alguns objetos de apuração: acidente
envolvendo viatura do Exército, irregularidades administrativas e prejuízos ao erário, acidente em serviço,
cadastro de beneficiários do FUSEx, auxílio-transporte, transgressão disciplinar a Teste de Aptidão Física
(TAF) alternativo e outros, bem como pode ser a iniciado em função do resultado de outros processos, tais
como Inquérito Técnico, Inquérito Policial Militar e até mesmo uma ação judicial. Explica que uma das
metas da profissão militar é a “vivência nacional” (circulação por várias regiões do território nacional), o
que faz de cada OM de alocação, o seu domicílio, local onde é computado e controlado os fatos e atos de
sua vida militar. Assim, depreende-se que os fatos são apurados nos locais onde esteve ou estiver alocado o
militar objeto da consulta. Registra que os fatos e atos relevantes (como os assinalados acima) são
publicados em boletim interno (BI) da Unidade e transcritos nos registros do militar (folhas de alterações),
cujos originais são arquivados no acervo da OM e a cópia entregue ao militar compõem uma “pasta
pessoal”. Por tal razão, consigna que as informações, no modelo e abrangência que foram solicitadas,
inexiste na Base de Dados Corporativo de Pessoal (BDCP) da Instituição, e sua produção envolveria o
levantamento de dados a nível de OM por onde cada militar tenha transitado durante a sua carreira (média
de 30 anos), análise, compilação e alimentação do sistema, sendo necessário a extração em relação a todos
os militares do Exército Brasileiro (ativa e inativo), para daí extrair-se os dados dos militares que compõem
o universo solicitado, o que resultaria em investimento em pessoal, tempo, material e outras ações técnicas,
mormente escassos na Força, além de envolver alto custo financeiro. Fundamenta, ainda, no art. 31 da Lei
nº 12.527/2011, e nos artigos 55, 56, 60 e 65 do Decreto nº 7.724/2012. Esclarece que as punições
disciplinares militares são distintas daquelas aplicáveis ao servidores públicos civis. Ao final, conclui pela
impossibilidade do atendimento de acesso à informação na modelagem solicitada, por inexistir na Base de
Dados Corporativo de Pessoal (BDCP) da Instituição, conforme o disposto na Súmula CMRI nº 6/2015, e
em razão dos impeditivos legais supramencionados. 

1ª instância: Registra que o pedido do cidadão por se tratar de assuntos diversos e envolver a consulta a
diversas Organizações Militares é considerado desproporcional, pois a preparação da informação solicitada,
segundo os critérios apresentados no pedido, comprometeria significativamente a realização das atividades
rotineiras deste e dos órgão envolvidos, acarretando prejuízo injustificado aos direitos de outros solicitantes,
além de demandar trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações,
pois a informação não existe na forma como foi solicitada, nos termos do art. 13, incisos II e III do Decreto
nº 7.724/2012.

2ª instância: Informa que, após análise detalhada da tramitação do recurso, verifica-se que a solicitação
requisita informações sobre históricos dos militares do PECIM que ao longo da carreira responderam a
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sindicâncias, processos administrativos e também sobre punições sofridas por estes. Reitera posicionamento
anteriormente apresentado, concluindo pelo não conhecimento do recurso.

Resumo do Recurso à CGU: 
Reitera a íntegra dos argumentos apontados nos recursos. Reforça que a análise é limitada e que não exige
trabalhos adicionais, tampouco exposição de dados pessoais. Por fim, reforça o interesse publico em tais
dados, tendo em vista que os servidores atuam em escolas.

Instrução do Recurso: 
A instrução processual levou em consideração as informações constantes da Plataforma Fala.BR, os
esclarecimentos adicionais recebidos pelo recorrido, além de observar as determinações da LAI e de sua
regulamentação, bem como da legislação específica aplicável à matéria e precedentes desta Casa.

Análise  
1. O presente recurso trata de pedido de acesso à informação em que o requerente solicitou diversas informações acerca dos servidores inativos
nomeados pelo Comando do Exército - CEX para atuar nas PECIM (Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares), especificando o nome do servidor e a
situação individual de cada um deles. Reforçou que o histórico de servidores públicos, especialmente como neste caso em que se pede somente acesso a
informações passadas e já arquivadas, não é revestido por nenhum tipo de sigilo e, por se tratar de servidor público, os documentos são públicos e não afetarão,
de forma nenhuma, qualquer decisão a ser tomada pela Instituição. 
2. As informações demandadas pelo cidadão são:

i)  Número de sindicâncias/processos administrativos que enfrentou ao longo da carreira, com o teor, com datas (dia, mês, ano) e local;
ii) Número de sindicâncias/processos administrativos em que foi considerado culpado ao longo da carreira, indicando o teor, datas (dia, mês, ano) e local;
iii) Número de punições ao longo da carreira, indicando o teor, data (dia, mês, ano) e local.

3. Em resposta à manifestação inicial, o CEX informou que a sindicância é o procedimento formal, apresentado por escrito, que tem por objetivo a
apuração de fatos de interesse da administração militar, quando julgado necessário pela autoridade competente, ou de situações que envolvam direitos. Relatou
que a competência para instauração do procedimento que vai desde o Comandante da Força até o comandante, chefe ou diretor de Organização Militar (OM) ou
o substituto legal das referidas autoridades. Na ocasião, citou também que a sindicância pode apurar desde acidente envolvendo viatura do Exército,
irregularidades administrativas e prejuízos ao erário, acidente em serviço, cadastro de beneficiários do FUSEx, auxílio-transporte, transgressão disciplinar a
Teste de Aptidão Física (TAF) alternativo e outros, bem como pode ser a iniciado em função do resultado de outros processos, tais como Inquérito Técnico,
Inquérito Policial Militar e até mesmo uma ação judicial.
4. Prosseguindo em sua argumentação, esclareceu que uma das metas da profissão militar é a “vivência nacional”, ou seja, a circulação por várias
regiões do território nacional, o que faz de cada OM de alocação, o seu domicílio, local onde é computado e controlado os fatos e atos de sua vida militar.
Asseverou que, por tal razão, os fatos são apurados nos locais onde esteve ou estiver alocado o militar objeto da consulta. Acrescentou que os fatos e atos
relevantes (como os assinalados acima) são publicados em boletim interno (BI) da Unidade e transcritos nos registros do militar (folhas de alterações), cujos
originais são arquivados no acervo da OM e a cópia entregue ao militar compõem uma “pasta pessoal”. Ressaltou que, dessa forma, as informações, no modelo
e abrangência que foram solicitadas, inexistem na Base de Dados Corporativo de Pessoal (BDCP) da Instituição, e sua produção envolveria o levantamento de
dados a nível de OM por onde cada militar tenha transitado durante a sua carreira, em média de 30 anos de análise, compilação e alimentação do sistema,
destacando, ainda, que esse procedimento teria que ser realizado em relação a todos os militares do Exército Brasileiro, tanto ativo quanto inativo, para poder
extrair-se os dados dos militares que compõem o universo solicitado pelo cidadão. Explicitou, ainda, que o procedimento acima mencionado resultaria em
investimento em pessoal, tempo, material e outras ações técnicas, mormente escassos na Força, além de envolver alto custo financeiro.
5. Ato contínuo, destacou que os dados solicitados, a saber: número de punições em geral ao longo da carreira indicando, inclusive, o seu teor, são
informações pessoais de terceiros e só poderão ser disponibilizados, por previsão legal ou com consentimento expresso da pessoa que se referir, conforme
previsto no art. 31 da Lei nº 12.527/2011, e nos artigos 55, 56, 60 e 65 do Decreto nº 7.724/2012. Nesse sentido, elucidou também que as punições disciplinares
sofridas pelo militar durante a sua carreira não devem ser confundidas, "salvo melhor juízo", com as penalidades expulsivas aplicadas a servidores civis,
efetivos ou não, no âmbito do Poder Executivo Federal, pois seus objetos são distintos.
6. Ao final, concluiu pela impossibilidade do atendimento de acesso à informação, na modelagem solicitada, por inexistir na Base de Dados
Corporativo de Pessoal (BDCP) da Instituição, conforme o disposto na Súmula CMRI nº 6/2015, que trata da inexistência da informação, e em razão dos
impeditivos legais supramencionados. 
7. O cidadão acessou às vias recursais internas do órgão para reiterar seu pedido, argumentando que o número de militares envolvidos no PECIM é
bastante limitado, de forma que causa estranheza a alegada dificuldade em encontrar tais informações.
8. O CEX ratificou seu posicionamento anterior, esclarecendo que o pedido do cidadão por se tratar de assuntos diversos e envolver a consulta a
várias Organizações Militares é considerado desproporcional, pois a preparação da informação solicitada, segundo os critérios apresentados no pedido,
comprometeria significativamente a realização das atividades rotineiras deste e dos órgão envolvidos, acarretando prejuízo injustificado aos direitos de outros
solicitantes, além de demandar trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, pois a informação não existe na forma
como foi solicitada, nos termos do art. 13, incisos II e III do Decreto nº 7.724/2012. Destacou, também, após análise detalhada da tramitação do recurso, que a
solicitação requisita informações sobre históricos dos militares do PECIM que ao longo da carreira responderam a sindicâncias, processos administrativos e
também sobre punições sofridas por estes. 
9. Em recurso apresentado perante esta Controladoria-Geral da União - CGU, o requerente reiterou a íntegra dos argumentos apontados
anteriormente, além de reforçar o entendimento de que a análise é limitada e não exige trabalhos adicionais, tampouco exposição de dados pessoais. Por fim,
reforçou o interesse público em tais dados, tendo em vista que os servidores atuam em escolas.
10. Nesse sentido, ao analisar as informações contidas na Plataforma Fala.BR, entendeu-se necessário enviar pedido de esclarecimentos adicionais ao
recorrido, nos termos previstos no art. 23,§ 1º do Decreto nº 7724/2012, efetivado mediante o envio de correspondência eletrônica, para a adequada instrução do
presente recurso. 
11. Em retorno enviado a este órgão de controle, o CEX, por meio do Ofício nº 141-A3.9/A3/GabCmtEx, enviado por correspondência
eletrônica, apresentou os esclarecimentos demandados. Nesse contexto, esclareceu o que se segue:

"Pergunta 1: “esclarecer, detalhadamente, especificando normativos correspondentes, como se dá a publicidade dos procedimentos apuratórios
(sindicâncias/processos administrativos) no âmbito deste Comando”
Resposta: As Normas para apuração de sindicâncias constam da PORTARIA Nº 107, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2012, a qual aprova as Instruções Gerais para a
Elaboração de Sindicância no Âmbito do Exército Brasileiro (EB10-IG-09.001) e dá outras providências.
As sindicâncias e suas soluções são publicadas no Boletim de Acesso Restrito de cada Organização Militar (OM).
Pergunta 2: “é possível mensurar o universo de militares envolvidos no PECIM? Se sim, qual seria este quantitativo?”
Resposta: 96 militares foram selecionados para o PECIM.
Pergunta 3: “informar se existem normativos específicos do CEX que regem os procedimentos desta natureza? Caso afirmativo, pede-se cópia de tais
documentos”
Resposta: DECRETO Nº 10.004, DE 5 DE SETEMBRO DE 2019; PORTARIA GM-MD Nº 469, DE 28 DE JANEIRO DE 2021 e PORTARIA Nº 165, DE 13 DE
FEVEREIRO DE 2020. (anexas)
Pergunta 4: “esclarecer como a entrega da informação pode trazer prejuízo ao militar, nos termos do art. 31 da LAI, considerando que a demanda trata de
procedimentos já finalizados; Complementarmente, registre-se que, em vários precedentes, a CGU já tem decidido pelo provimento, assegurando a publicidade
de Sindicâncias após sua conclusão, quando não houver prosseguimento por meio de Processo Administrativo Disciplinar - PAD, ou quando o próprio PAD
também tiver sido concluído, tarjadas eventuais informações pessoais sensíveis contidas na documentação, em observância ao art. 31, § 1º, inciso I da Lei nº
12.527/2011)”
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Resposta: Os dados solicitados são informações pessoais de terceiros, tendo seu acesso restrito, conforme art. 31 da LAI. Dessa forma, tais informações só poderão
ser disponibilizadas diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa que se referir
Pergunta 5: “considerando a alegação acerca da ausência de base de dados Corporativo de Pessoal, esclarecer como se dá o controle por parte do CEX acerca
das apurações (sindicâncias/processos administrativos) no âmbito de todo o Comando, especificando, inclusive, como se dá nas Organizações Militares?”
Resposta: A sindicância é o procedimento formal, apresentado por escrito, que tem por objetivo a apuração de fatos de interesse da administração militar, quando
julgado necessário pela autoridade competente, ou de situações que envolvam direitos. São competentes para a instauração do procedimento desde o Comandante
da Força até o comandante, chefe ou diretor de Organização Militar (OM) ou o substituto legal das referidas autoridades. O procedimento administrativo inicial -
sindicância - pode apurar desde acidente envolvendo viatura do Exército, irregularidades administrativas e prejuízos ao erário, acidente em serviço, cadastro de
beneficiários do FUSEx, auxílio-transporte, transgressão disciplinar a Teste de Aptidão Física (TAF) alternativo e outros, bem como pode ser a iniciado em função
do resultado de outros processos, tais como Inquérito Técnico, Inquérito Policial Militar e até mesmo uma ação judicial.
Depreende-se daí que, os fatos são apurados nos locais onde esteve ou estiver alocado o militar objeto da consulta. Os fatos e atos relevantes (como os assinalados
acima) são publicados em boletim interno (BI) da Unidade e transcritos nos registros do militar (folhas de alterações), cujos originais são arquivados no acervo da
OM e a cópia entregue ao militar compõem uma “pasta pessoal”. Dessa forma, as informações, no modelo e abrangência que foram solicitadas, inexiste na Base de
Dados Corporativo de Pessoal (BDCP) da Instituição.
Pergunta 6: considerando a alegação das hipóteses previstas nos incisos II e III do Decreto nº 7.724/2012, solicito informar o impacto a ser sofrido no órgão,
consignando minuciosamente o que se segue:
1. Quantidade de servidores/unidades envolvidas para atendimento da demanda;
Resposta: Considerando-se o universo de 96 militares selecionados no PECIM e que cada militar serve em média em cinco unidades ao longo da carreira, estima-se
que teríamos envolvidas cerca de 500 unidades militares em todo território nacional.
2. Tempo estimado para produção da informação demandada;
Resposta: Considerando-se as peculiaridades das unidades envolvidas, volume de informações e particularidades de cada militar, não é possível estimar o tempo e a
quantidade da informação a ser tratada.
3. Quantidade da informação a ser tratada;
Resposta: conforme resposta do item 2.
4. Quais os custos que excederiam a normalidade para o fornecimento de tais informações ao recorrente?
Considerando-se a preparação da informação solicitada, segundo os critérios apresentados no pedido, esta ação demandaria grande efetivo de militares envolvidos
em diversas unidades do Exército. Dessa forma, o emprego desses militares comprometeria significativamente a realização das atividades rotineiras dos órgãos
envolvidos.
5. Como a realização dessas atividades poderia atrapalhar os trabalhos normais do órgão;
Resposta: conforme resposta do item 4.
6. Quais as atividades que seriam necessárias para o atendimento ao pedido em questão, no tocante à proteção a possíveis informações sensíveis?
Resposta: Conforme resposta do item 4, os dados solicitados pelo requerente caracterizam informação pessoal. Dessa forma, o provimento da informação só poderá
ser autorizado diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem."

12. Passa-se a análise. Inicialmente, cumpre destacar que não deve prosperar a fundamentação pautada no art. 31 da Lei de Acesso à Informação que
trata do sigilo das informações pessoais, as quais só poderiam ser entregues diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa que se referir, senão
vejamos. Sobre o caráter pessoal da informação demandada, cabe destacar os precedentes processuais NUPs 60502.001658/2020-61 e 60502.001659/2020-14,
no seguinte ponto:

 "No tocante à proteção de eventuais informações pessoais, existentes nos documentos solicitados, conforme prevê o art. 31, §1º inciso I da Lei nº 12.527/201111, a
CGU entende que a restrição ao acesso não abrange qualquer informação sobre indivíduo identificável ou identificado. Por exemplo, o servidor alvo de
procedimento disciplinar concluído e os nomes das testemunhas não são considerados sigilosos. Tal proteção, em consonância ao que dispõe o artigo supracitado,
incide sobre dados pessoais relacionados à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, ou seja, sobre as informações pessoais sensíveis. Assim, a
proteção não é apenas sobre a identificação, mas também sobre conteúdos que possam denotar elementos ou características próprios da personalidade, revelando
concepções e opções pessoais, entre outros aspectos, capazes de lhe expor a julgamentos, a discriminação, a riscos a sua integridade física, ou a influir no modo
como o indivíduo pretende ser visto pelos outros. Como exemplo tem-se: origem racial ou étnica, as convicções religiosas, filosóficas ou morais, as opiniões
políticas, a filiação sindical, partidária ou a organizações de caráter religioso, filosófico ou político, os referentes à saúde e à vida sexual, bem como os dados
genéticos e biométricos." (grifo nosso)

13. Nessa linha de raciocínio, não se pode olvidar que o entendimento desta CGU indica que, em relação a procedimentos administrativos
disciplinares (Sindicância/PAD) já finalizados no âmbito do Poder Executivo Federal, a regra tem sido por conceder a qualquer particular, sendo ou não parte
interessada, o direito ao acesso pretendido aos autos, observada a devida restrição legal de acesso a informações pessoais sensíveis (com especial atenção à
proteção a denunciantes), ocasião em que se aplicará o art. 31 da LAI, bem como situações protegidas por outras hipóteses de sigilo legal (a exemplo do sigilo
bancário, fiscal etc.).
14. Nesse sentido, para melhor evidenciar os entendimentos deste órgão de controle, conforme mencionado no tópico anterior, reproduz-se
abaixo trechos elucidativos dos seguintes precedentes: 

NUP 23480.016291/2018-35
“8. Nestes termos, cite-se o Enunciado CGU nº 14 de 31/05/2016, publicado no DOU de 1º/06/2016, Seção 1, página 481, conforme transcrição abaixo:
RESTRIÇÃO DE ACESSO DOS PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES “Os procedimentos disciplinares têm acesso restrito para terceiros até o julgamento, nos
termos do art. 7º, parágrafo 3º, da Lei nº 12.527/ 2011, regulamentado pelo art. 20, caput, do Decreto nº 7.724/2012, sem prejuízo das demais hipóteses legais sobre
informações sigilosas.”
 NUP 23480.006180/2018-11
“4. Nesse sentido, tem-se os precedentes da CGU indicam que, concluído o PAD, permite-se o acesso da sociedade ao seu teor, ocultando-se somente – mediante
tarjamento – eventuais informações pessoais sensíveis e sigilosas, inclusive com proteção ao nome do denunciante, em respeito ao disposto no artigo 31 da Lei nº
12.527/11.”
NUP 03950.002183/2016-22
“8. Pedidos de acesso que têm por objeto procedimentos disciplinares concluídos já foram analisados por esta Controladoria em casos precedentes, nos quais foi
determinada a entrega da informação com a obliteração dos dados dos denunciantes e de outras informações protegidas por legislação específica, como dados
bancários, fiscais e informações pessoais sensíveis (endereço pessoal, e-mail pessoal, informações financeiras e patrimoniais, etc). Observa-se que o nome do
servidor alvo de procedimento disciplinar concluído e os nomes das testemunhas não são considerados sigilosos. 9. Nesses casos, privilegia-se a publicidade das
informações, já que se trata da demonstração de que, diante de notícias de irregularidades, a Administração Pública agiu no sentido de apurar o fato. A caráter
exemplificativo, cita-se a decisão da CGU referente ao NUP 08850.003639/2015-321, no qual a CGU determinou a entrega, a um terceiro, de cópia dos autos e do
relatório final de Sindicância concluída pelo Departamento da Polícia Federal (DPF)”. 

15. Outrossim, cabe destacar que não se observou, das respostas ofertadas durante a presente instrução, eventual característica que pudesse
diferenciar os procedimentos administrativos finalizados no âmbito militar das demais Sindicâncias realizadas no Poder Executivo Federal em desfavor de
servidores públicos civis. Por tal razão, entende-se que mesmo os procedimentos disciplinares instaurados para apurar infrações de militares deverão ser
públicos, em respeito a máxima publicidade, com a devida proteção quando necessária, conforme já mencionado acima. 
16. Por outro lado, no caso concreto, além da fundamentação acerca de dados pessoais, o Comando também arguiu as dificuldades operacionais
encontradas para realizar o levantamento das informações, nos termos do art. 13, incisos II e III do Decreto nº 7.724/2012. Senão vejamos.
17. Após análise das respostas enviadas, em sede de esclarecimentos adicionais prestados ao recurso de 3ª instância, observa-se que o recorrido
alegou que os fatos possivelmente irregulares são apurados nos locais onde esteve ou estiver alocado o militar, de modo que os atos relevantes ao caso apurado
são publicados em boletim interno (BI) da Unidade e transcritos nos registros do militar (folhas de alterações), cujos originais serão arquivados no acervo da
Organização Militar e a cópia entregue ao militar comporá uma “pasta pessoal”. Nesta seara, é que asseverou que para o levantamento da demanda será
necessário buscar as informações junto à OM de alocação, que, conforme registrado, é o local onde é computado e controlado os fatos e atos da vida do militar.

http://buscaprecedentes.cgu.gov.br/busca/dados/Precedente/60502001659202014_CGU.pdf#search=sindic%C3%A2ncia%20militar
http://buscaprecedentes.cgu.gov.br/busca/dados/Precedente/23480016291201835_CGU.pdf#search=23480%2E016291%2F2018%2D35
http://buscaprecedentes.cgu.gov.br/busca/dados/Precedente/23480006180201811_CGU.pdf#search=23480%2E006180%2F2018%2D11
http://buscaprecedentes.cgu.gov.br/busca/dados/Precedente/03950002183201622_CGU.pdf#search=03950%2E002183%2F2016%2D22
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18. Ato contínuo, no intuito de demonstrar o efetivo impacto a ser sofrido no âmbito do Comando para o levantamento das informações requeridas,
foi informado que o quantitativo compreende um universo de 96 militares que foram contratados pelo PECIM e que cada militar serve em média em cinco
unidades ao longo da sua carreira, assim, a estimativa seria de 500 unidades militares em todo território nacional. De outro lado, o recorrido não estimou o
tempo que seria necessário para produção da informação e a quantidade da informação a ser tratada, tampouco pormenorizou os custos que excederiam a
normalidade para o fornecimento pleiteado. Ademais, o CEX afirmou não possuir banco de dados sistematizados para levantamento das informações. 
19. Assim, da análise das argumentações apresentadas, há que se considerar que, de fato, a preparação da informação solicitada, segundo os critérios
apresentados no pedido, demandaria grande efetivo de militares envolvidos em diversas unidades do Exército, notadamente em razão da grande quantidade de
unidades envolvidas, comprometendo significativamente a realização das atividades rotineiras do órgão, e o consequente prejuízo injustificado aos direitos de
outros solicitantes, além de demandar trabalhos adicionais de análise e consolidação de dados e informações, pois estes não existem na forma como foi
solicitada.
20. Logo, em consequência, é razoável a fundamentação de tais informações para serem consolidadas e disponibilizadas, como deseja o requerente,,
implicará na hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 13 do Decreto nº 7.724/2012. 
21. Por oportuno, importa repisar que, a Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à informação (LAI), garante o acesso à informação pública disponível,
mas, não obriga que a Administração a produza de acordo com o solicitado pelo recorrente, ainda mais quando para isso seja necessário empenhar esforços que
sobrepesem as atividades rotineiras do recorrido, devido, no caso específico, em especial, ao fato da informação estar armazenada em diversas unidades da
Federação.
22. Por fim, cabe orientar ao cidadão, se assim desejar, poderá realizar manifestação por meio das unidades de ouvidoria, as quais detém a
competência para receber, examinar e encaminhar reclamações, denúncias, sugestões e elogios referentes a procedimentos e ações de agentes, órgãos e
entidades do Poder Executivo Federal. Tais manifestações podem ser registradas e acompanhadas por meio da Plataforma Fala.BR, no link:
https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx? ReturnUrl=%2f.
Conclusão 
23. De todo o exposto, opina-se pelo conhecimento, e no mérito, pelo desprovimento do recurso, tendo em vista o caráter desproporcional do
pedido, considerando que para o seu atendimento o Comando deverá empenhar esforços que impactarão em suas atividades rotineiras, em razão do trabalho
adicional de análise e consolidação de dados, sendo aplicável no presente caso o disposto no art. 13, incisos II e III do Decreto nº 7.724/2012.
24. À consideração superior. 

MILENI FONSECA KRUBNIKI TEODORO 
Auditora 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 pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, no âmbito do pedido de informação
60143.004276/2020-16, direcionado ao Comando do Exército - CEX . 

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, 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  

https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br
https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/arquivos/aplicacao-da-lai-2019.pdf
http://buscaprecedentes.cgu.gov.br/busca/SitePages/principal.aspx
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Busca de Pedidos e Respostas da LAI: 
https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/assuntos/busca-de-pedidos-e-respostas/busca-de-pedidos-e-respostas     
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