
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Controladoria-Geral da União

Ouvidoria-Geral da União

DESPACHO

Referência: 60502.001471/2012-58
Assunto: Recurso interposto por cidadão à CGU, com fundamento no art. 23 do 

Decreto no 7.724, de 16 de maio de 2012, contra decisão em recurso de 
acesso à informação.

Senhor Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União,

I - RELATÓRIO:

1. Trata o presente Despacho do Julgamento do recurso em sede de solicitação de 
acesso à informação pública, registrado sob o NUP 60502.001471/2012-58, formulado com 
base  na  Lei  nº  12.527/2011  por   em face  do  Comando  do 
Exército ao dia 27/11/2012, no qual requer seja-lhe fornecida cópia de dois documentos pelo 
cidadão assinados em novembro de 1976, à época em que era cadete na Academia Militar das 
Agulhas Negras/AMAN, os quais teriam sido desanexados de seu arquivo histórico guardado 
naquela instituição.  Adicionalmente,  o cidadão junta  cópia  de requerimento datado de 6 de 
novembro de 1976, firmado pelo solicitante, em que este requer a sua exclusão da AMAN, 
documento este que comporia o seu arquivo histórico e no qual consta declaração manuscrita e 
rubricada segundo a qual:

“Foram desanexados 2 (dois) documentos assinados pelo Cadete, que 
estão  arquivados  na  2ª  Sec/EMG/AMAN.  [assinatura  ilegível/sem 
data]”

2. Ao dia 18/12/2012, o Serviço de Informação ao Cidadão ofereceu resposta, a 
qual informava que, após busca nos arquivos da Academia Militar das Agulhas Negras/AMAN, 
nada  teria  sido  encontrado  sobre  os  documentos  desanexados  referidos  no  seu  pedido  de 
informação.

3. Irresignado em face da resposta oferecida, ao mesmo dia interpôs o cidadão 
recurso  de  1ª  instância,  argumentando  que,  dado  que  ele  mesmo  os  teria  assinado,  tais 
documentos existiriam. Partindo desse pressuposto, requereu então que lhe fosse confirmada a 
destruição de tais documentos, bem como o motivo que teria fundamentado sua destruição.   

4.  A decisão do órgão, assinada pelo SIC, de 24/12/2012, indeferia o recurso,  
repisando  a  alegação  de  que,  além  daquele  registro  juntado  ao  pedido  pelo  recorrente,  
inexistiriam registros dos documentos solicitados. 
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5. Uma vez mais inconformado, o recorrente interpôs novo recurso, à autoridade 
máxima do órgão, no qual denunciava:

“O  ( )  em 
novembro de 1976 datilografou um documento numa máquina 
de escrever na minha frente em plena madrugada no corpo da 
guarda  da  AMAN.  Estavam presentes  na  mesma  sala  vários 
outros oficiais do exército que testemunharam o fato. Eu assinei 
este documento, que constituiu uma  confissão de um ato do 
qual  sou inocente.  Foi  uma violação de direitos  humanos 
[...].  Fui  intimidado  a  assinar  este  documento,  além de  uma 
folha de papel em branco, cujo conteúdo até hoje desconheço. 
Então, me pergunto, se os documentos relativos a minha vida na 
AMAN,  anteriores  a  novembro  de  1976,  foram guardados  e 
cópias dos mesmos me foram fornecidas, [...] como é que estes 
2 documentos um pouco mais recentes desapareceram?”

6. Uma  vez  mais,  o  Serviço  de  Informação  ao  Cidadão  pronunciou-se,  em 
2/01/2013, indeferindo o recurso sob o argumento de inexistência da informação. 

7. A  resposta  denegatória  deu  ensejo  a  que  o  recorrente  interpusesse  à 
Controladoria-Geral da União o recurso de que trata o art. 23 do Decreto 7.724/2011, a qual, em 
face dos fatos reportados, solicitou ao Comando do Exército novos esclarecimentos no intuito  
de  instruir  o  entendimento  acerca  do  presente  recurso.  Por  meio  do  Ofício 
1319/2013/OGU/CGU-PR, de 17 de Janeiro de 2013, propôs-se ao órgão que respondesse aos 
seguintes questionamentos: (1) entendendo que a declaração de inexistência de informação por  
parte da administração pública  reveste-se  de presunção relativa de veracidade,  e havendo o 
recorrente apresentado prova de que, em determinado momento, tal documento existiu, quais  
elementos  materiais  ofereceria  o  órgão  para  contradizê-lo?;  (2)  Dado  que  tais  documentos  
instruíram o processo que levou ao desligamento do solicitante da AMAN, teria o órgão tomado  
a precaução de analisar  se esses não teriam sido desentranhados do arquivo histórico  para 
serem juntados ao referido processo de desligamento? 

8. Ao  dia  4  de  março  de  2013,  o  Ministério  da  Defesa  encaminhou  correio 
eletrônico à CGU, em que anexava o Ofício ,  de  

, em resposta ao Ofício , que enviava à área 
competente os questionamentos  feitos por esta casa.  No referido documento,  o Gabinete do 
Comandante  do Exército  informava  que  não  possuía  prova que contradissesse,  e  tampouco 
pretendia  contradizer,  a  alegação  feita  pelo  recorrente  acerca  da  existência,  em  tempo 
determinado,  de  tais  documentos.  Nesse  sentido,  ressaltava  que  não  era  possível  ao  órgão 
afirmar, com elementos materiais, que os mesmos documentos existiram, foram eventualmente  
desanexados, foram arquivados ou, mesmo, destruídos.  
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9. É o relatório.

II - ANÁLISE:

10. Observa-se,  preliminarmente,  que  o  recurso  interposto  perante  a  CGU  é 
tempestivo, visto que foi apresentado dentro do prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 23 do 
Decreto nº 7.724/2012.

11. Verificado tratar-se de informação pública em sentido lato e inexistindo coisa 
julgada administrativa sobre o tema em questão, passemos à análise do mérito. 

12. O recorrente solicita acesso a documento específico e determinado, sobre o qual 
eventual denegação sob justificativa de que o mesmo contenha informação de caráter sigiloso 
ou pessoal deve ser dissipada tendo em vista que tal peça refere-se a declaração por ele firmada  
e cujo conteúdo lhe é de conhecimento.  Adicionalmente,  socorre-lhe, neste ponto, o mesmo 
direito fundamental à informação que inspira o remédio constitucional do habeas-data:

LXXII - conceder-se-á "habeas-data":

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante,  
constantes  de  registros  ou  bancos  de  dados  de  entidades  governamentais  ou  de 
caráter público;

13. Tal pleito ganha contornos mais graves quando o recorrente informa que ditos 
documentos teriam sido obtidos de maneira ilícita, mediante fraude ou coação, o que atrai a 
questão para a órbita de dois outros direitos fundamentais, a saber, o direito ao contraditório e 
à ampla defesa. Nesse sentido, entendendo ser a informação solicitada imprescindível à prova 
da tese que sustentaria a eventual  revisão do processo administrativo que culminou em seu  
afastamento da Academia Militar de Agulhas Negras, não é admissível, a priori, a imposição de 
restrição ao acesso: 

 Art.  21.  Não  poderá  ser  negado  acesso  à  informação  necessária  à  tutela 
judicial ou administrativa de direitos fundamentais. 

Parágrafo único.  As informações ou documentos que versem sobre condutas que 
impliquem  violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a 
mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso. 

14. Em face do exposto, apenas a inexistência da informação poderia ser óbice à 
decisão concessiva de acesso. Efetivamente, foi este o fundamento utilizado pelo órgão para 
indeferir o pedido. Tal argumento baseia-se na inexistência presente dos aludidos documentos, 
sem, contudo, contestar ou oferecer prova negativa de sua existência. Desta feita, sendo relativa 
a presunção de veracidade das alegações da administração pública e admitindo-se a prova em 
contrário  que  demonstra  a  existência  da  informação  solicitada  em  momento  determinado, 

3



                                                         

                                                             
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Controladoria-Geral da União

Ouvidoria-Geral da União

deverá  esta  última  posição  prevalecer.  Do  apresentado,  deve-se  concluir  que,  em  data 
incerta,  deu-se o extravio das peças solicitadas. Inexistente não é, portanto,  a informação 
objeto da solicitação, mas, sim, a informação acerca da situação atual de seu registro.  

15. Desta forma, sendo assente que não se questiona a existência dos documentos 
objeto do pedido inicial e que se reconhece, em todas as manifestações do órgão, a inexistência  
tão-só de informações sobre o paradeiro de referidos documentos, há de se ponderar acerca das 
consequências da situação de fato apresentada. 

16.  O art.  6º da Lei 12.527/2011 não apenas cuida de impor à administração o 
dever de adotar uma gestão transparente da informação de forma a assegurar-lhe o acesso, mas  
também  cuida  de  determinar  o  dever  de  sua  proteção  como  condição  de  sua  integridade. 
Frustra-se o princípio da máxima divulgação, norte da Lei de Acesso à Informação, tanto 
ao negar acesso à informação pública em sentido estrito quanto ao omitir-se diante do 
imperativo de proteger a sua autenticidade e integridade. 

17. Descumprindo  o  dever  previsto  em  aludido  dispositivo,  inviabiliza-se  o 
exercício do direito correlato, qual seja, o de obter informação primária, íntegra, autêntica e  
atualizada,  nos  termos  do  art.  5º,  XXXIII  da  Constituição  Federal  e  do  art.  7º,  IV da  Lei 
12.527/2011.  Não  é  por  outro  motivo  que  o  descumprimento  daqueles  deveres  remete 
diretamente às condutas ilícitas tipificadas ao art. 32 da mesma norma, in verbis:

Art.  32.  Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade 
do agente público ou militar: 

II  -  utilizar  indevidamente,  bem como subtrair,  destruir,  inutilizar, 
desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se 
encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em 
razão  do  exercício  das  atribuições  de  cargo,  emprego  ou  função 
pública; 
[...]
VII  -  destruir  ou  subtrair,  por  qualquer  meio,  documentos 
concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de 
agentes do Estado. 

§  1o  Atendido  o  princípio  do  contraditório,  da  ampla  defesa  e  do 
devido  processo  legal,  as  condutas  descritas  no  caput serão 
consideradas: 
I  -  para  fins  dos  regulamentos  disciplinares  das  Forças  Armadas, 
transgressões militares médias ou graves,  segundo os critérios neles 
estabelecidos,  desde  que  não  tipificadas  em  lei  como  crime  ou 
contravenção penal; 

18. Todavia,  não  compete  a  este  juízo  administrativo  a  apuração  e  a  pronúncia  das 
responsabilidades previstas no Capítulo V da Lei  12.527/2011, devendo estas ocorrer  em âmbito dos 
procedimentos previstos na Lei 9.784/1999 e, no caso em apreço, no Decreto 4.346/2002, que aprova o 
Regulamento Disciplinar do Exército. 
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 III - CONCLUSÃO:

19. Diante do exposto, opino pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu 
desprovimento em razão da inexistência da informação em local certo e em tempo presente.

20. Ademais, faz-se necessário atentar para a ausência de informação referente às 
autoridades que tomaram as decisões ao longo das instâncias anteriores, as quais não assinam 
nenhuma manifestação do órgão. Desse modo, recomenda-se seja cientificada a autoridade de 
monitoramento a que se refere o art. 40 da Lei 12.527/2011 para que esta tome as providências 
necessárias à correção desta irregularidade,  de forma a assegurar o cumprimento das normas 
processuais previstas no Decreto 7.724/2012, evitar eventual supressão de instância recursal e, em 
especial, viabilizar o direito previsto no art. 21 desta norma. 

21. Por fim, sugere-se seja o presente levado à ciência da Corregedoria Setorial do 
Ministério da Defesa, em vista dos indícios de irregularidades apontados pela prova documental 
juntada aos autos pelo recorrente e da possível necessidade de estabelecimento de procedimento 
para a apuração de responsabilidades.

22. À apreciação do Sr. Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União. 
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Folha de Assinaturas

Referência: PROCESSO nº 60502.001471/2012-58

Documento: DESPACHO nº 2728 de 28/03/2013

Assunto: Despacho de Julgamento de Recurso de 3ª instância em LAI

Coordenadora-Geral

Assinado Digitalmente em 28/03/2013

JOSE EDUARDO ELIAS ROMAO

Signatário(s):

À superior consideração.

Relação de Despachos:

Assinado Digitalmente em 08/03/2013

ANALISTA DE FINANCAS E CONTROLE

MARCOS GERHARDT LINDENMAYER

Encaminhe-se ao Exmo. Sr. Ministro Chefe desta Controladoria-Geral da União, Dr. Jorge Hage Sobrinho, a 

fim de subsidiar e, acolhendo-se o presente Despacho, atribuir fundamento a sua decisão.

Relação de Despachos:

Assinado Digitalmente em 28/03/2013

Coordenadora-Geral

JOSE EDUARDO ELIAS ROMAO

Este despacho foi expedido eletronicamente pelo SGI. O código para verificação da autenticidade deste 

documento é: 49fb8897_8cff9a814ae9d95




