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P A R E C E R

Referência: 60502.002704/2014-00

Assunto: Recurso  interposto  por  cidadão  à  CGU  contra  decisão
denegatória de acesso à informação, com fundamento no art.
23 do Decreto no 7.724, de 16 de maio de 2012.

Restrição de 
Acesso:

Informação de natureza ostensiva.

Ementa: Solicitação de informações sobre exportação de armamentos
de defesa nos termos da Política Nacional de Exportações de
Materiais de Emprego Militar – PNEMEM entre 2003 e 2004.
Informação  desclassificada.  Tutela  de  direito  fundamental.
Controle  social.  A  desclassificação  de  documento  não
descaracteriza  a  existência  de  eventuais  informações
protegidas por outras hipóteses de sigilo privado, que devam
ser resguardadas nos termos da Lei. Informação que oferece
risco à vantagem competitiva de agente econômico regulado.
Autodeterminação da imagem. Cláusula de confidencialidade.
Aplicação  do  art.  5º  §2º  do  Decreto  7.224/2012.  Recurso
conhecido e desprovido. 

Recorrido: Ministério da Defesa – MD 
Recorrente: R. V. S. 
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Senhor Ouvidor-Geral da União,

I – RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso em sede da solicitação de acesso à informação
pública, com base na Lei nº 12.527/2011, formulada em 26/09/2014 por cidadão em
face do Ministério da Defesa - MD, em que solicita acesso, para consulta e eventuais
extrações  de  cópias,  à  relação  detalhada  dos  armamentos  comercializados  por
empresas  brasileiras  para  outros  países,  discriminando  nome  do  fabricante  e  do
comprador, volume e valores, entre os anos de 2003 e 2004. O requerente solicita que
a informação inclua os dados sobre tanques, veículos blindados, aviões de uso militar,
minas terrestres e armamentos do tipo cluster, dentre outros. 

2. Ao dia 9/10/2014, o Ministério respondeu ao solicitante para negar aces-
so, nos seguintes termos:

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, reporto-me ao pedido formu-
lado por Vossa Senhoria de NUP 60502.002704/2014-00, de
26 de setembro de 2014.

Em relação ao seu pedido, o Serviço de Informações ao Cida-
dão - SIC do Ministério da Defesa – MD esclarece que no De-
creto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei
de Acesso à Informação – LAI, o art. 6º discorre sobre algumas
exceções ao direito à informação, onde o acesso não se aplica:
a) às informações relativas à atividade empresarial de pessoas
físicas ou jurídicas de direito privado obtidas pelo Banco Cen-
tral do Brasil, pelas agências reguladoras ou por outros órgãos
ou entidades no exercício de atividade de controle, regulação e
supervisão da atividade econômica cuja divulgação possa re-
presentar vantagem competitiva a outros agentes econômicos;
b) às hipóteses de sigilo previstas na legislação, como fiscal,
bancário, de operações e serviços no mercado de capitais, co-
mercial, profissional, industrial e segredo de justiça; e c) às in-
formações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimen-
to científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado, na forma do §1º do art.
7º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Nestes termos, o legislador buscou proteger o chamado “se-
gredo do negócio”, que o Estado, em razão de suas ativida-
des de supervisão, fiscalização e controle tenha acesso.

O “segredo de negócio” consiste num conhecimento utilizável
na atividade empresarial, de caráter industrial ou comercial, de
acesso restrito, provido de certa originalidade, lícito, transmissí-
vel a terceiros, não protegido por patente, cuja reserva repre-
senta valor econômico para seu detentor, o qual exterioriza o
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seu interesse na preservação do sigilo através de providências
razoáveis. De uma maneira mais simples, pode-se dizer que o
“segredo de negócio” refere-se a todos os assuntos reserva-
dos, referentes ao bom andamento de uma empresa e cuja re-
velação possa vir a ser prejudicial a seu titular, mormente sob o
aspecto econômico. Engloba as expressões “segredo industri-
al” e “segredo comercial”, ambas designativas de dados confi-
denciais merecedores de proteção legal. Isso porque os dados
industriais e comerciais representam valores estratégicos para
seus detentores, essenciais à competitividade e, por vezes, até
mesmo à sobrevivência de grandes negócios e das próprias
empresas.

Sobre o tema em pauta, faz-se relevante ainda considerar, que
o Estado brasileiro tem buscado estabelecer amplo arcabouço
jurídico e medidas pragmáticas que inibam os riscos do imedia-
tismo mercantil, proporcionando a capacitação da base industri-
al de defesa, estimulando-a a conquistar o desenvolvimento de
tecnologias indispensáveis ao País. Nesse contexto, as prote-
ções dos segredos comerciais e industriais dessas empresas
avultam de importância por serem de interesse do Brasil.

Desde a sua criação, este Ministério passou a exercer o contro-
le das exportações de certos produtos de defesa, passando a
ser depositário de inúmeras informações e dados confidenciais,
utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, que
não são de conhecimento público, nem são evidentes (dedutí-
veis) para um técnico no assunto. Por essas razões classificou
tais conhecimentos, a fim de que tivessem sua divulgação res-
guardada.

Considerando os  aspectos  supramencionados  e  após  detida
análise  do  rol  de  documentos  solicitados  pelo  demandante,
concluiu-se que as informações constantes no documento des-
classificado de nº 2012 (Código de Indexação de Documentos
que  contém  Informação  Classificada  -  CIDIC
60314.000465/2004-DV.S.05.08/07/2004.07/07/2014.N),  que
trata de Processos de Importação e Exportação de Produtos de
Defesa, possui dados que, por certo, trarão prejuízos às empre-
sas brasileiras caso se tornem públicas e seus concorrentes te-
nham acesso a tal conhecimento. Portanto, deve ter seu aces-
so restrito, não devendo ser disponibilizadas a pessoas ou ór-
gãos que não estejam envolvidos nos referidos processos, em
que pese terem sido formalmente desclassificados.

Nos termos do art. 21 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de
2012, eventual recurso deve ser dirigido ao Secretário-Geral do
Ministério da Defesa, no prazo de 10 dias, a contar desta data.

(grifo nosso)

3. Irresignado,  o  requerente  interpôs  recurso  em primeira  instância  em
9/10/2014, no qual arguia: 

A resposta do Ministério da Defesa se choca frontalmente
com decisão anterior sobre o exato mesmo pedido.  O Mi-
nistério anteriormente já reconheceu a integral procedência do
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pedido do requerente, tanto que liberou as informações solicita-
das.  Terá o Ministério,  anteriormente,  ofendido a legislação?
Por certo que não, apenas cumpriu o que determina a Lei de
Acesso à Informação.

-Causa espécie ao requerente que a resposta tenha sido dia-
metralmente oposta em relação ao presente pedido, que ape-
nas teve um período de tempo diferente (no primeiro pedido,
acolhido, referia-se ao governo de Fernando Henrique Cardo-
so; no segundo, não acolhido, refere-se ao governo Luiz Inácio
Lula da Silva).

-É grave perceber que o Ministério da Defesa adota duas inter-
pretações opostas sobre o exato mesmo tema.

-Sobre a questão do "sigilo comercial", o argumento do Mi-
nistério da Defesa não deve prosperar, pois a divulgação
de tais documentos em absolutamente nada compromete
quaisquer  operações  de  comércio.  O  pedido  refere-se  a
operações ocorridas há mais de 10 anos, portanto em outro
momento  econômico  absolutamente  diferente  e  inteiramente
superado pela atual conjuntura econômica. Ademais:

-O Ministério cita, em sua resposta, o previsto no artigo 6º, mas
o citado artigo é expresso e claro ao ressalvar: "b) às hipó-
teses de sigilo previstas na legislação". Em sua resposta, o
Ministério afirma e confirma que a documentação não está co-
berta pelo sigilo, ou seja, foi desclassificada. Assim, as "hipóte-
ses de sigilo" não se aplicam ao presente caso, eis que o sigilo
já foi superado pela própria decisão do Ministério da Defesa. A
prosperar a argumentação do Ministério, estaria se criando
uma  categoria  de  "sigilo  desclassificado", absolutamente
afrontosa aos objetivos e ao espírito da Lei de Acesso à Infor-
mação. 

-Além de tudo, a recusa do fornecimento de informações de na-
tureza pública, sobre tema de alto interesse público (venda de
armamentos  para  o  exterior),  contraria  o  espírito  da  Lei  de
Acesso à Informação. A informação é de interesse da coletivi-
dade por estar relacionada à fiscalização pública e investi-
gação jornalística sobre eventuais abusos cometidos con-
tra os direitos humanos, caso o armamento esteja sendo utili-
zado em conflitos armados por grupos, gangues, paramilitares
ou governos de outros países. O artigo 21 da Lei diz que as in-
formações 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." (parágrafo único).

(grifo nossso)

4. Em 17/10/2014, decide a autarquia pelo indeferimento do pleito, reite-
rando as razões e argumentando, com base na ponderação de direitos fundamentais,
que:
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[...] o cidadão tem seu direito fundamental de acesso às infor-
mações limitado quando o órgão público conseguiu tais conhe-
cimentos de atividades comerciais no exercício de atividade de
controle ou supervisão da atividade econômica desempenhada
pelas pessoas de direito privado, caso tal divulgação possa re-
presentar vantagem competitiva a outros agentes econômicos,
concorrentes ou não. E isso só pode ser  verificado no caso
concreto. [...]

desde o pedido anterior do remetente, em caso similar ocorrido
em maio de 2012, houve grande amadurecimento dos temas
“acesso a informação pública” e “indústria de defesa”. Não obs-
tante tal  consideração, a cada caso analisado deve ser feita
avaliação de mérito específica.[...]

Quanto à alegação de que a informação solicitada é de interes-
se da coletividade, por estar relacionada com a necessidade de
investigação  jornalística  sobre  eventuais  abusos  cometidos
contra os direitos humanos, vale destacar que o Brasil é um Es-
tado que tem em todos os seus entes federados órgãos de pro-
teção e promoção aos direitos humanos. Existem no País diver-
sas instituições de proteção e promoção dos direitos humanos
nos planos nacional, estadual e municipal, atuando preventiva
ou punitivamente. Dentre as principais destaquem-se: a Secre-
taria Especial de Direitos Humanos da Presidência da Repúbli-
ca  (SEDH/PR),  os  Conselhos  Nacionais  e  Estaduais,  dando
destaque ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Hu-
mana (CDDPH), a Comissão de Direitos Humanos da Câmara
dos Deputados, as Comissões de Direitos Humanos das As-
sembleias Legislativas; as Comissões de Direitos Humanos das
Câmaras Municipais, os Conselhos Municipais, as Defensorias
Públicas (estadual e federal) e o Ministério Público (estadual e
federal).

5. Em 21/10/2014 o recorrente interpõe recurso à autoridade máxima do
órgão, nos seguintes termos:

-A posição do Ministério da Defesa não pode prosperar, pois
atenta contra o texto e o espírito da Lei de Acesso à Informa-
ção. Além dos vários motivos elencados acima, ressalto:
1-Causa perplexidade ao requerente verificar que o Ministério
está  a  estabelecer  um tipo especial  de sigilo  e  inteiramente
alheio ao espírito da Lei de Acesso à Informação: o documento
sem sigilo e ao mesmo tempo sigiloso. Como não procedeu a
classificação ou reclassificação do documento, o Ministério não
pode e não deve impedir o acesso dos cidadãos a documento
sobre o qual não incide qualquer tipo de sigilo. Caso a medida
prevaleça, toda a Esplanada dos Ministérios poderá adotar a
mesma estratégia, estabelecendo de pronto um sigilo sobre um
determinado papel, bastando argumentar que a divulgação do
documento concorra para tal ou qual "sigilo comercial". Caso o
argumento  do  Ministério  da  Defesa  prevaleça  no  presente
caso, estará se abrindo um precedente impressionante e peri-
goso, que atinge todo o sentido da Lei de Acesso, qual seja a
criação de sigilo eterno para documentos sobre os quais sim-
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plesmente não há nem incide qualquer grau de classificação,
conforme reconhecido pelo próprio Ministério;
2-Em sua resposta, o Ministério quer fazer crer que o Estado é
tão somente um mero guardião de papéis trocados entre em-
presas privadas. Isso não é verdade. O sistema em vigor no
Brasil prevê que o Estado brasileiro avalie, autorize ou desauto-
rize qualquer comercialização de armamentos. Sem a avalia-
ção e a autorização explícita do setor competente do Ministério
da Defesa, essa comercialização simplesmente não pode ser
efetuada. Assim, o direito de acesso à Informação de alto inte-
resse público se liga ao papel desempenhado pelo Estado bra-
sileiro, com agentes do Estado e com recursos do Estado brasi-
leiro, em intermediar, autorizar e fiscalizar o comércio de arma-
mentos. Importa saber ao cidadão como (e se bem) o Estado
cumpriu suas obrigações. O papel do Estado portanto é ativo e
presente, não se podendo argumentar que se trate apenas de
assunto entre empresas;
3-Trata-se de uma falácia dizer que a divulgação de tais docu-
mentos compromete segredos comerciais. São negócios ocorri-
dos há mais de dez anos, em condições tecnológicas e finan-
ceiras absolutamente diversas e superadas em relação ao mo-
mento atual, ainda mais se considerarmos os incríveis avanços
tecnológicos. Conforme o requerente pôde constatar ao manu-
sear os documentos referentes a 2001 e 2002, os documentos
são apenas e tão somente notas fiscais comuns, com descrição
sumária de equipamentos, sem qualquer informação que revela
qualquer segredo de fabricação;
4-O comércio entre indústrias armamentistas brasileiras e Esta-
dos estrangeiros é assunto de extremo interesse público. Não é
possível aceitar que interesses privados e comerciais se sobre-
ponham ao interesse dos cidadãos, ainda mais quando esse
comércio trata de produtos usados para matar dezenas de mi-
lhares de pessoas. Não estamos a falar de sabonetes e broas
de milho, estamos a falar de equipamentos letais, cujo uso, fis-
calização e acompanhamento da sociedade brasileira são im-
perativos  de  uma  sociedade moderna,  plural  e  democrática.
Recorrer a fantasmas de "sigilos comerciais" e altos interesses
da indústria armamentista nacional para impedir que cidadãos
livres saibam o que está a ocorrer nessas transações trata-se
de uma estratégia que pertence ao passado, aos tempos da
Guerra Fria, e que concorre para tornar a Lei de Acesso à Infor-
mação verdadeira letra morta na Esplanada dos Ministérios;
5-O requerente se declara perplexo com a posição expressada
pelo Ministério de defender a qualquer custo interesses comer-
ciais, puramente privados, em detrimento do interesse do cida-
dão contribuinte de impostos. O interesse de empresas priva-
das sobre assunto de tão grave interesse público não se so-
brepõe ao espírito da Lei de Acesso à Informação;
6-Também causou extrema preocupação ao requerente verifi-
car  que o Ministério  da Defesa considera que Organizações
Não Governamentais ou outros órgãos do próprio governo têm
uma suposta maior representatividade na defesa dos direitos
humanos do que os cidadãos comuns e, por isso, poderiam ser
atendidas  pelo  Ministério  no  mesmo  exato  pedido  realizado

6/21



                                                         

                                                             
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Controladoria-Geral da União

Ouvidoria-Geral da União

pelo requerente. Não cabe ao Ministério da Defesa determinar
ou escolher quem pode ou não ser atendido pela Lei de Acesso
à Informação, que atende indiscriminadamente a toda a popula-
ção brasileira. Também não cabe ao Ministério da Defesa e a
nenhum órgão do Estado brasileiro estabelecer quem deve ou
não deve ter maior interesse sobre os Direitos Humanos. A pro-
teção aos Direitos Humanos é um dever e uma obrigação de
todos os seres humanos, sendo sua Declaração um patrimônio
da humanidade. ONGs, jornalistas, cidadãos comuns, nenhum
deles deve ser discriminado nessa tarefa.

6. Ao dia 18/12/2014 respondeu o recorrido para deferir  parcialmente o
recurso, nos seguintes termos:

I  -  DEFERIMENTO:  tendo  em  vista  que  as  informações
solicitadas  constam como desclassificadas e  sobre  as  quais
não  recai  proteção  por  parte  de  legislação  especial,  nem
mesmo dano efetivo ou potencial à sociedade e ao Estado, ao
requerente está deferido o acesso aos seguintes documentos:
NUP  60314.000059/2003-DV  Formulário  Padrão  (FP)  037;
60314.000142/2003-DV FP 052 e 053; 60314.000162/2003-DV
FP 073; 60314.000186/2003-DV FP 088; 60314.000208/2003-
DV  FP  124;  60314.000271/2003-DV  FP  041;
60314.000285/2003-DV  FP  154;  60314.000310/2003-DV  FP
163; 60314.000334/2003-DV FP 201; 60314.000355/2003-DV
FP  229;  60314.000370/2003-DV  FP  251  e  252;
60314.000418/2003-DV  FP  275;  60314.000454/2003-DV  FP
293; 60314.000466/2003-DV FP 294; 60314.000494/2003-DV
FP 306; 60314.000092/2004-DV FP 034; 60314.000163/2004-
DV  FP  045;  60314.000361/2004-DV  FP  108;
60314.000465/2004-DV FP 125 e 129; 60314.000514/2004-DV
FP  171  e  172;  60314.000521/2004-DV  FP  191;
60314.000539/2004-DV FP 194; e 60314.000582/2004-DV FP
207 e 208. 

II  –  INDEFERIMENTO:  tendo  em  vista  que  as  informações
solicitadas, mesmo que desclassificadas, estão protegidas por
legislação  especial,  de  acordo  com  a  manifestação  das
empresas,  por  constituírem  segredo  de  negócio
(industrial/comercial),  além de  ser  dever  do  Estado  proteger
efetivo  ou  potencial  dano  à  sociedade  e  ao  Estado,  está
indeferido ao recorrente o acesso aos seguintes documentos,
nos termos do inciso XI do art. 195 da Lei nº 9.279, de 14 de
maio de 1996, combinado com o art. 22 da Lei nº 12.527, de 18
de novembro de 2011, e com o art. 6º, inciso I do Decreto nº
7.724,  de  2012:  NUP  60314.000059/2003-DV  FP  040;
60314.000142/2003-DV  FP  050;  60314.000208/2003-DV  FP
112,  137,  138  e  139;  60314.000215/2003-DV  FP  110;
60314.000285/2003-DV  FP  162;  60314.000288/2003-DV  FP
152;  60314.000310/2003-DV  FP  165,  168  e  174;
60314.000321/2003-DV  FP  187;  60314.000325/2003-DV  FP
190  e  194;  60314.000328/2003-DV  FP  193;
60314.000334/2003-DV  FP  192;  60314.000355/2003-DV  FP
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217, 218, 219 e 230; 60314.000362/2003-DV FP 243, 244 e
245;  60314.000405/2003-DV  FP  256,  257  e  264;
60314.000411/2003-DV FP 271 e 272; 60314.000419/2003-DV
FP 273; 60314.000454/2003-DV FP 295; 60314.000466/2003-
DV  FP  296;  60314.000494/2003-DV  FP  305;
60314.000022/2004-DV FP 335 e 336; 60314.000053/2004-DV
FP  015  e  017;  60314.000092/2004-DV  FP  033;
60314.000163/2004-DV FP 046 e 047; 60314.000174/2004-DV
FP 043; 60314.000194/2004-DV FP 052; 60314.000278/2004-
DV  FP  076;  60314.000366/2004-DV  FP  116  e  120;
60314.000367/2004-DV  FP  102;  60314.000465/2004-DV  FP
124;  60314.000481/2004-DV  FP  150,  151,  152  e  153;
60314.000514/2004-DV FP 166 e 174; e 60314.000539/2004-
DV FP 193 e 202. 

III – FORMA DE CUMPRIMENTO: determino à Secretaria de
Produtos de Defesa (SEPROD) deste Ministério, órgão detentor
das informações objeto do presente recurso, que, nos termos
do inciso II do § 1º do art. 15 do Decreto nº 7.724, de 2012,
coloque-se à disposição do recorrente para facultar a consulta
às  informações  disponibilizadas,  reproduzi-las  graficamente
para entrega ou emitir certidões a elas relativas. Nos termos do
art. 23 do Decreto nº 7.724, de 2012, eventual recurso sobre
esta decisão deve ser dirigido à Controladoria-Geral da União,
no prazo de 10 dias,  a contar  desta data.  Comunique-se ao
recorrente.  

7. Em 23/12/2014, o recorrente fez uso da prerrogativa que lhe confere o
art. 23 do Decreto 7.724/2012 para interpor recurso à Controladoria-Geral da União,
alegando, em comparação com os procedimentos adotados no pedido anterior, que:

Para  surpresa  do  requerente,  no  entanto,  o  MD  passou  a
adotar uma série de entraves e proibições, que persistem até a
presente data, recusando-se a fornecer acesso à totalidade dos
documentos públicos, sobre os quais não incide nenhum tipo
de sigilo, conforme é admitido pelo próprio MD.
Em outubro de 2014, no segundo recurso ao próprio órgão, o
MD simplesmente se recusou a fornecer qualquer resposta.
O quadro de absoluta afronta à Lei de Acesso à Informação
levou  o  requerente  a  enviar  um  e-mail  à  Assessoria  de
Imprensa do MD para informar que realizava reportagem sobre
o assunto para o jornal em que trabalha (“Folha de S, Paulo”).
Em  resposta,  dois  dias  depois  o  MD  ressuscitou  o  mesmo
protocolo  que  estava abandonado desde outubro de 2014 e
resolveu  respondê-lo,  mas  de  forma  ainda  muito  aquém do
pedido do requerente. Na resposta, datada de 18/12/2014, o
MD  afirma  que  apenas  uma  parcela  dos  documentos  será
liberada. Outra parcela continua sob sigilo, o que contraria o
entendimento  anterior  do  próprio  MD  no  caso  de  2012  _o
primeiro, atendido na íntegra, referia-se ao período do Governo
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Fernando Henrique Cardoso; o segundo, apenas parcialmente
atendido, ao Governo Lula.
Na recusa à liberação desses papéis, a manifestação do MD
acrescentou um dado ainda mais preocupante (grifo meu): “[...]
tendo  em vista  que  as  informações  solicitadas,  mesmo que
desclassificadas, estão protegidas por legislação especial, de
acordo com a manifestação das empresas, por constituírem
segredo de negócio (industrial/comercial), além de ser dever do
Estado proteger efetivo ou potencial  dano à sociedade e ao
Estado”.
A posição do MD não merece prosperar. Se acolhida, tornará a
Lei  de  Acesso  à  Informação  verdadeira  letra  morta  na
Esplanada dos Ministérios, pois permitirá que documentos sem
qualquer  tipo  de  sigilo  se  tornem  repentinamente  sigilosos,
graças à decisão do mandatário da ocasião, bastando que se
levante a hipótese de tal ou qual tipo de sigilo de  “legislação
especial” exterior ao texto da Lei de Acesso. Mas o próprio MD,
em 2012, havia entendido não haver sigilo algum.
Para justificar  o suposto  “segredo industrial,  o MD menciona
legislação  que  não  é aplicável  de  modo  algum  ao  caso
presente. Refere-se ao “inciso XI do artigo 195 da Lei nº 9.279,
de 14 de maio de 1996”.
A lei,  porém, não fala nada remotamente ligado ao caso em
apreço. O inciso XI e o artigo 195 estão inseridos no Capítulo
VI, que trata  “Dos Crimes de Concorrência Desleal”. O artigo
refere que “comete crime de concorrência desleal quem”, inciso
XI:  “divulga,  explora  ou  utiliza-se,  sem  autorização,  de
conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis
na  indústria,  comércio  ou  prestação  de  serviços,  excluídos
aqueles  que  sejam  de  conhecimento  público  ou  que  sejam
evidentes  para  um  técnico  no  assunto,  a  que  teve  acesso
mediante relação contratual  ou empregatícia,  mesmo após o
término do contrato”.
Em  primeiro  lugar,  o  artigo  claramente  se  aplica  à
“concorrência  desleal,  ou seja,  fala  sobre concorrência  entre
empresários, não trazendo a mais tênue referência ao papel do
Estado brasileiro na questão da documentação elaborada no
momento do ato do comércio.
Em  segundo  lugar,  o  inciso  XI  se  refere  a  (grifo  meu)
“conhecimentos,  informações  ou  dados confidenciais”.
Quando a empresa armamentista se destinou a esse ramo, ela
sabia  plenamente  que  precisava  de  análise  e  autorização
governamental para realizar seu comércio. Assim, partiu dela a
iniciativa de abrir seu própria confidencialidade, ao entregar os
papéis ao Estado, tendo optado por um ramo de negócio que é
fiscalizado e acompanhado pelo Estado.
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O  objetivo  da  lei  citada  pelo  MD  na  verdade  procura,
evidentemente,  resguardar informações confidenciais  no seio
da própria empresa, ou seja, evitar o roubo e a disseminação
inconseqüente  de  conhecimento  sensível  e  específico  por
empresa concorrente, nada falando sobre informações que a
própria empresa aceitou liberar ao Estado brasileiro.
Além disso, em 2012, quando o Estado brasileiro colocou em
vigor a Lei de Acesso à Informações, estabeleceu critérios para
a  desclassificação  de  documentos  sigilosos.  Os documentos
solicitados  pelo  requerente  não  se  encontram  sob  sigilo
confidencial, conforme admitido pelo próprio MD. Assim, torna-
se  impossível  incidir  o  suposto  e  inexistente  crime  de
concorrência desleal” sobre papéis que não são confidenciais.

Nesse  ponto  surge  a  afirmação  do  MD que  causa  extrema
preocupação  ao  requerente.  Diz,  em  sua  resposta,  que  a
documentação  está  “protegida  por  legislação especial, de
acordo com a manifestação das empresas  ”  .  
Teria  o MD consultado as empresas antes de responder ao
pedido  do  requerente?  O  que  motivou  essa  suposta
manifestação empresarial?
A  afirmação  do  MD  conspira  contra  a  Lei  de  Acesso  à
Informação. Hoje, na Esplanada dos Ministérios, os salários de
todos  os  servidores  públicos  são  públicos,  facilmente
acessados  por  qualquer  cidadão.  A  agenda  das  principais
autoridades da República é pública,  podendo ser  consultada
pela internet. Todos os contratos e recebimentos de empresas
são públicos, em minúcias. Mas, de forma impressionante, o
MD cede à “manifestação das empresas” para tornar sigiloso o
que não é mais sigiloso.
Nós  brasileiros  estamos  perplexos  com  o  conluio  entre
empresas  e  a  Petrobras  agora  desvendado  pela  Operação
Lava Jato. Voltamos a aprender todos com esse episódio que
empresas  não  podem determinar  o  que  agentes  do  Estado
podem fazer  ou deixar  de fazer.  O Estado não deve ficar  a
reboque dos interesses de empresários.
Os cidadãos não podem ficar à mercê da interpretação de uma
empresa sobre o texto de uma lei que, embora dela não possa
gostar,  veio  a  público  após  intenso  debate  nacional  e  foi
sancionado pela Presidência da República.
O  interesse  privado  não  deve  se  sobrepor  ao  interesse  do
Estado e da coletividade. A indústria armamentista é foco de
extremo  interesse  público,  não  podendo  o  Estado  ficar
subordinado a vontades privadas, que visam o lucro, sendo o
combustível  de  guerras,  guerrilhas,  terrorismo,  milícias.  Não
estamos  falando  de  broas  de  milho,  mas  de  equipamentos
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letais  usados  para  matar  milhares  de  pessoas  ao  redor  do
planeta todos os anos.
Em uma democracia sadia e madura,  não é possível,  não é
aceitável que a Indústria Armamentista determine ao Ministério
da  Defesa  brasileiro  como  proceder  em  relação  a  uma  lei
promulgada pela Presidência da República, indicar o que deve
fazer ou deixar de fazer sobre papéis produzidos há 10 anos
(dez  anos!).  Não  pode  “a  manifestação  das  empresas” ser
capaz de impedir a marcha da transparência, caminho que não
tem  volta  em  uma  sociedade  plural  e  participativa.  A
confidencialidade  supostamente  propugnada  pelas  empresas
se restringe aos seus domínios.
[...]
O requerente solicita uma averiguação urgente da CGU e dos
órgãos de controle do Estado para confirmar essa afirmação
facilmente verificável. Os documentos requisitados não tratam
de nenhum “segredo industrial”. Tal alegação é mera proteção
a  interesses  privados,  mero  estratagema  para  a  recusa  ao
cumprimento da Lei de Acesso à Informação.
Os  documentos  não  passam tão  somente  de  simples  notas
fiscais, com números, valores e especificações do produto, sem
a  exposição  de  qualquer  fórmula,  segredo,  manual  de
fabricação  ou  qualquer  coisa  do  gênero.  Além  disso,  são
documentos  afastados  há  mais  de  10  anos  no  tempo.  A
realidade  atual  da  indústria  armamentista  está  inteiramente
superada em termos de valores, de equipamento tecnológico,
de qualidade e de emprego de materiais.
Em algum momento no vai-e-vem do pedido do requerente, o
MD também sugeriu  que se tratava  de  um simples  negócio
entre empresas privadas. O argumento não é verdadeiro. Cabe
ao Estado brasileiro, por meio do MD, impedir ou autorizar o
comércio desse tipo de armas. Assim, é de interesse público
saber como o Estado se comportou nesse processo.
É impressionante, por sinal, que o requerente esteja aqui desde
setembro tentando fazer valer a Lei de Acesso à Informação
para documentos datados de 2003 e 2004, quando na verdade
o comércio de armamentos se relaciona diretamente à questão
dos direitos humanos.
A  informação  é  de  interesse  da  coletividade  por  estar
relacionada  à  fiscalização  pública  e  investigação  jornalística
sobre eventuais abusos cometidos contra os direitos humanos,
caso o armamento esteja sendo utilizado em conflitos armados
por  grupos,  gangues,  paramilitares  ou  governos  de  outros
países. O artigo 21 da Lei de Acesso à Informação é expressa
ao dizer que as informações ou documentos (grifo meu) "que
versem sobre  condutas  que  impliquem violação  dos  direitos
humanos  praticada  por  agentes  públicos  ou  a  mando  de
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autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de
acesso." (parágrafo único).

8. Após  análise  preliminar,  esta  Controladoria  julgou  necessário  buscar
esclarecimentos junto ao Ministério da Defesa, nos termos do §1º do art. 23 a fim de
adequadamente instruir o presente garantir o pleno exercício das competências que
lhe atribuem o art. 16 da Lei 12.527/2011. Desta feita, encaminhou-se ao recorrido
correio eletrônico, solicitando, nos termos que seguem:

[...]

Ao longo da instrução, ficou claro que o cidadão busca acesso,
em  realidade,  ao  conteúdo  de  documentos  desclassificados
sobre o tema – acesso este que lhe foi parcialmente concedido
pela decisão de segunda instância. Contudo, o Ministério julgou
conveniente  manter  o  sigilo  sobre  parcela  da  informação
considerada privada, nos termos do art. 22 da Lei 12.527/2011
(ou do art. 6º do decreto que a regulamenta), mesmo havendo
sido desclassificado o registro em que ela se encontrava. 

Nesses  casos,  temos  entendido  que,  enquanto  o  ato
classificatório,  por  gravar  o  suporte  em  que  se  encontra  a
informação, leve à restrição de acesso a todo o seu conteúdo;
a  restrição  por  força  de  sigilo  privado  gravaria  somente  a
informação nele registrada, fazendo-se possível à luz do art. 3º
c/c  7º,§2º  da Lei  12.527/2012,  proceder  à  entrega mediante
obliteração da informação sob sigilo. 

Desta forma, a análise preliminar do processo na CGU nos leva
à necessidade de esclarecimentos sobre os seguintes pontos:

a.  O pedido inicial de informações sobre “armamentos” pare-
ce fazer referência ao conceito de produtos controlados,
indistintamente de serem estes de uso permitido ou mate-
rial de emprego militar. Como cabe ao Comando do Exér-
cito  por  meio  da  Diretoria  de  Fiscalização  de  Produtos
Controlados– e não diretamente ao Ministério da Defesa –
a emissão de licença de exportação deste primeiro grupo,
parece-me correto inferir que esta parcela do objeto do pe-
dido sequer foi  conhecida pelo  MD em suas manifesta-
ções,  e  que  os  documentos  desclassificados  tampouco
tratam desta espécie de armamentos. Esta inferência efeti-
vamente se verificou?

b. Os documentos desclassificados cujo acesso não foi con-
cedido somam volume de quantas folhas?

c. A área julga possível que a obliteração de parcela dos da-
dos dos documentos possa ser suficiente para preservar
as  informações privadas que  registram,  em especial  no
que se refere a estratégia concorrencial de pessoas jurídi-
cas no mercado?
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d. Caso seja possível a obliteração a que faço menção à ali-
nha ‘c’, indago sobre qual a estimativa de tempo necessá-
rio para que seja feita a análise dos documentos para dis-
ponibilização. 

[...]

9. Em 2/02/2015, a CGU realizou reunião no edifício sede do Ministério da
Defesa  na  qual  teve  acesso  aos  processos  objeto  do  recurso,  bem  como  as
comunicações das empresas reguladas a que se referiu  o recorrido  nos autos  do
presente. 

10. Em 3/2/2015, por meio do Memorando nº 31 SEPROD/SG-MD, de 3 de
fevereiro de 2015, respondeu o recorrido para informar que: 

[...]

Resposta ao item a.:

Cabe inicialmente esclarecer que a legislação-base que trata
de produtos controlados pelo Exército Brasileiro é o Decreto nº
3.665,  de  20  de  novembro  de  2000,  que  aprovou  a  nova
redação  do  Regulamento  para  a  Fiscalização  de  Produtos
Controlados  (R-105).  O  Anexo  I  do  R-105  define  quais  os
produtos que são controlados pelo Exército Brasileiro, inclusive
para fins de exportação.

As Diretrizes Gerais  da Política Nacional  de Exportações de
Material de Emprego Militar (PNEMEM) tem por finalidade fixar
as medidas essenciais para a orientação, a coordenação e o
controle das operações ligadas às exportações de material de
emprego militar (MEM). Para efeitos dessa Política, considera-
se MEM todo aquele que a legislação estabeleça como de uso
privativo  das  Forças  Armadas  ou  que  seja  de  utilização
característica  dessas  mesmas  instituições,  incluídos  seus
componentes, sobressalentes, acessórios e suprimentos. Para
reduzir  a  subjetividade  na  interpretação  da  conceituação  de
MEM,  há  anexa  à  PNEMEM  uma  relação  de  material
identificado como de emprego militar. Tais materiais têm suas
exportações controladas pelo Ministério da Defesa (MD).

Grosso modo, os produtos controlados pelo Exército, previstos
no Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados
(R-105),  têm  sua  exportação  autorizada  e  controlada
exclusivamente pelo Exército Brasileiro (EB), mediante consulta
prévia ao Ministério das Relações Exteriores (MRE).

Quanto aos MEM, previstos nas Diretrizes da Política Nacional
de Exportação de Material de Emprego Militar (PNEMEM), com
primeira  edição  em  1974  e  atualização  em  1992,  os
exportadores fazem um pedido de autorização de negociações
preliminares ao Ministério  das Relações Exteriores (MRE),  o
qual, grosso modo, internamente avalia sobre a existência de
embargos  internacionais,  inclusive  quanto  a  violações  de
direitos humanos, a situação das relações internacionais do
país comprador com o Brasil e se o produto de trata de bem
sensível, bem como notifica o Ministério da Defesa (MD). Após
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a aprovação das negociações preliminares, o exportador deve
ingressar  com a  solicitação  para  a  exportação  propriamente
dita, também no MRE, o qual consulta o MD, o qual autoriza e
controla a exportação do MEM.

Em  face  do  acima  exposto,  este  Ministério  restringiu-se  a
considerar,  na análise do pedido formulado pelo  requerente,
exclusivamente  as  exportações  dos  MEM,  pelo  que  tem
atribuições legais de controlar.

[...]

Resposta ao item b.:

Os documentos desclassificados cujo acesso não foi concedido
somam um volume de 334 (trezentos e trinta e quatro) folhas.

[...]

Resposta ao item c.:

Não, considerando que:

1) não existe um padrão de informação comum para todos os
processos,  o  que  obrigaria  a  obliterar  por  dedução,
comparação ou de forma indiscriminada os documentos, o que
certamente deixaria dúvida se houve ou não a proteção dos
segredos comerciais da empresa; e

2)  as  empresas  envolvidas  processos  de  exportações  em
análise,  manifestaram-se  formalmente  (Fls  83  a  92 e  106  a
113)  pela  não  divulgação da  informação por  se  tratarem de
segredo  de  negócio,  estando  protegidas  por  legislação
específica,  a  saber:  sigilo  comercial  (Art  155,  §2º  da  Lei  nº
6.404/1976), sigilo empresarial (Art 169 da Lei nº 11.101/2005)
e segredo industrial (Lei nº 9.279/1991), de acordo com cada
caso.  Dessa  forma,  possível  divulgação  poderia,  em  tese,
impor  responsabilização da administração pública  e  de seus
agentes autorizadores.

[...]

Resposta ao item d.:

Análise restou prejudicada em razão da resposta negativa no
item “c.”.

4. Quanto à alegação de que a informação solicitada é de
interesse  da  coletividade,  por  estar  relacionada  com  a
necessidade  de  investigação  jornalística  sobre  eventuais
abusos  cometidos  contra  os  direitos  humanos,  vale  iluminar
que o Brasil  é um Estado que tem em todos os seus entes
federados  órgãos  de  proteção  e  promoção  aos  direitos
humanos. Existem no País diversas instituições de proteção e
promoção dos direitos humanos nos planos nacional, estadual
e municipal,  atuando preventiva ou punitivamente.  Dentre as
principais  destaquem-se:  a  Secretaria  Especial  de  Direitos
Humanos  da  Presidência  da  República  (SEDH/PR),  os
Conselhos  Nacionais  e  Estaduais,  dando  destaque  ao
Conselho  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  Humana
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(CDDPH), a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos
Deputados,  as  Comissões  de  Direitos  Humanos  das
Assembleias Legislativas; as Comissões de Direitos Humanos
das  Câmaras  Municipais,  os  Conselhos  Municipais,  as
Defensorias Públicas (estadual e federal) e o Ministério Público
(estadual e federal).

[...]

8. Outrossim,  informo  a  Vossa  Excelência  que,  em
reunião ocorrida dia 2 de fevereiro de 2015, na sala 934, deste
Ministério,  o  representante  da  CGU  (Sr  Marcos  Gerhardt
Lindenmayer  –  Analista  de  Finanças  e  Controle  daquela
controladoria)  solicitou,  a  guisa  de  informações
complementares,  que este Departamento informasse sobre a
existência  ou  a  inexistência  de  dados  de  armamentos
comercializados, incluindo tanques, veículos blindados, aviões
de uso militar, minas terrestres e armamentos do tipo cluster.

9. Sobre o pedido acima informo a Vossa Excelência que:

Armamento Existe  a  informação?  (sim  ou
não)

Tanques Não

Veículos 
blindados

Sim

Aviões de 
uso militar

Sim

Minas 
terrestres

Não

Armamentos
do tipo 
cluster

Não

Foguetes Sim

11. É o relatório.  

II – Análise

A. Da Admissibilidade

12. Observa-se,  preliminarmente,  ser  legítima  a  parte  demandante  e
tempestivo  o  recurso interposto  perante  esta  Controladoria,  visto  que apresentado
dentro do prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 23 do Decreto 7.724/2012. 

13.  Adicionalmente,  observa-se  que  o  recurso  se  atém aos  termos  do
pedido, e que este apresenta requisitos de especificidade necessários à boa avaliação
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da capacidade responsiva do órgão, afastando-se, destarte, a excepcionante do inciso
I do art. 13 do Decerto 7.724/2012. 

14. Por fim, o recurso se insurge contra negativa de acesso à informação
pública não classificada, razão pela qual se impõe o conhecimento do presente por
força do inciso I do art. 16 da Lei 12.527/2011:

Art. 16.  Negado o acesso a informação pelos órgãos ou enti-
dades do Poder Executivo Federal, o requerente poderá re-
correr à Controladoria-Geral da União, que deliberará no pra-
zo de 5 (cinco) dias se: 
I - o acesso à informação não classificada como sigilosa for
negado; 

15. Todavia, em razão da competência regulatória atribuída ao Comando do
Exército pelo Decreto nº 3.665/2000, e ao Ministério da Defesa pela Política Nacional de
Exportações  de  Material  de  Emprego  Militar,  delimita-se  o  escopo  do  termo
armamento pelo conceito de Material de Emprego Militar.

 

B. Do Mérito

16. Cinge-se o  objeto  deste  recurso à  relação de materiais  de emprego
militar  comercializados  por  empresas brasileiras  para  outros  países,  discriminando
nome do fabricante e do comprador, volume e valores, entre os anos de 2003 e 2004
constantes  nos  documentos  desclassificados  registrados  sob  NUP
60314.000059/2003-DV FP 040; 60314.000142/2003-DV FP 050; 60314.000208/2003-
DV FP 112, 137, 138 e 139; 60314.000215/2003-DV FP 110; 60314.000285/2003-DV
FP 162; 60314.000288/2003-DV FP 152; 60314.000310/2003-DV FP 165, 168 e 174;
60314.000321/2003-DV  FP  187;  60314.000325/2003-DV  FP  190  e  194;
60314.000328/2003-DV FP 193; 60314.000334/2003-DV FP 192; 60314.000355/2003-
DV  FP  217,  218,  219  e  230;  60314.000362/2003-DV  FP  243,  244  e  245;
60314.000405/2003-DV FP 256, 257 e 264; 60314.000411/2003-DV FP 271 e 272;
60314.000419/2003-DV FP 273; 60314.000454/2003-DV FP 295; 60314.000466/2003-
DV FP 296; 60314.000494/2003-DV FP 305; 60314.000022/2004-DV FP 335 e 336;
60314.000053/2004-DV  FP  015  e  017;  60314.000092/2004-DV  FP  033;
60314.000163/2004-DV  FP  046  e  047;  60314.000174/2004-DV  FP  043;
60314.000194/2004-DV FP 052; 60314.000278/2004-DV FP 076; 60314.000366/2004-
DV FP 116 e 120; 60314.000367/2004-DV FP 102; 60314.000465/2004-DV FP 124;
60314.000481/2004-DV FP 150, 151, 152 e 153; 60314.000514/2004-DV FP 166 e
174; e 60314.000539/2004-DV FP 193 e 202.

17. Alega o recorrente que a informação solicitada reveste-se dos atributos
de  informação  de  interesse  coletivo,  dado  que  necessários  para  apuração  de
eventuais  atos  de  violação  a  direitos  humanos,  que  sobre  ela  não  mais  pesa
classificação  em  grau  de  sigilo,  não  lhe  sendo  tampouco  aplicável  a  exceção  à
publicidade relativa a segredo comercial ou de atividade regulatória. Sustenta que o
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órgão teria agido de forma diversa em ocasião anterior, não lhe sendo lícito adotar
procedimento diverso no presente caso. 

18. De outra parte, recorrido afirma que parcela da informação solicitada
reveste-se de atributos de segredo comercial, nos termos da Lei  nº 9.279/1996, não
lhe sendo lícito fazer um direito fundamental sucumbir em face de outro. Alega, ainda
que o procedimento adotado para a comercialização de materiais de emprego militar é
instituído  com  o  intuito  de  coibir  o  seu  uso  para  práticas  violatórias  de  direitos
humanos, existindo, na Administração Pública, outros órgãos incumbidos de garanti-lo.
Adicionalmente, afirma que o ato de acumulação de documentos é feito no exercício
de atribuição  de  regulação da atividade econômica nos termos do art.  5º,  §2º  do
Decreto  7.724/2012.  Finalmente,  alega  que,  questionadas,  parcela  das  empresas
envolvidas solicitaram a não divulgação de seus dados. 

19. Primeiramente,  cumpre  salientar  que  a  desclassificação  de  um
documento não opera, de imediato e necessariamente, a mudança da natureza da
informação que ele registra, de modo que, não mais sigiloso nos termos dos artigos 23
ou 24 da Lei 12.527/2011, outras hipóteses legais de sigilo poderão determinar que
seu acesso não ocorra de forma integral e indiscriminada. Nesse sentido, o que o art.
7º, § 2º da Lei 12.527/2011 busca assegurar é o correto equilíbrio entre o exercício do
direito  de  acesso  e  a  proteção  a  outros  direitos  fundamentais,  mais  comumente
aqueles relacionados aos direitos de personalidade e aos direitos de propriedade. 

20. Este  é  o  caso,  por  exemplo,  dos  documentos  desclassificados
encaminhados  ao  Arquivo  Nacional  –  AN/MJ,  o  qual,  precavidamente,  adota
procedimento de consulta pública por meio de edital a fim de verificar a possibilidade
de  disponibilização  irrestrita  das  informações  recebidas  relativas  a  pessoas
identificadas ou identificáveis. Em casos em que documentos registrem a um só tempo
informações de interesse público e informações relativas à intimidade e à esfera de
autodeterminação  da  imagem,  a  consulta  ao  titular  do  dado  não  é  procedimento
excepcional da Administração, portanto.  

21. Tampouco se pode argumentar  que a decisão mantida em processo
anterior  tenha  mesmo conteúdo  em novo  pedido  de  informação.  Isso  porque,  em
primeiro lugar, evidentemente não se cuida da mesma informação, mas de mesmo
assunto; e, em segundo lugar, porque o princípio da autotutela administrativa permite
que a Administração revise seus atos a qualquer momento, resguardadas questões
objetivas,  como  o  exaurimento  de  efeitos  ou  subjetivas,  como  a  boa-fé  dos
destinatários. A força do precedente apenas apoia eventual manifestação relativa à
tutela  da  confiança  legitima  dos  administrados,  a  qual  não  se  exerce  de  forma
absoluta, nem do ponto de vista objetivo nem do ponto de vista subjetivo – dado que
confiança legítima na Administração também depositou a empresa privada sujeita à
atividade regulatória do Estado.  

22. Parece-nos claro que no caso concreto está-se diante do exercício, por
parte de órgão público, de atividade de controle da atividade econômica, pelo que
aplicável o disposto no §2º do art. 5º do Decreto 7.724/2012, que regulamenta a Lei
12.527/2011 no âmbito do Poder Executivo federal:
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§  2o  Não  se  sujeitam  ao  disposto  neste  Decreto  as
informações  relativas  à  atividade  empresarial  de  pessoas
físicas  ou  jurídicas  de  direito  privado  obtidas  pelo  Banco
Central  do  Brasil,  pelas  agências  reguladoras  ou  por  outros
órgãos  ou  entidades  no  exercício  de  atividade  de  controle,
regulação e supervisão da atividade econômica cuja divulgação
possa  representar  vantagem  competitiva  a  outros  agentes
econômicos.

23. Nesse sentido, resta-nos avaliar se a informação ora solicitada atende
se enquadra no tipo de informação que, se revelada, resulte em vantagem competitiva
a outros agentes econômicos. 

24. Embora  o  tipo  legal  levantado pelo  recorrido,  crime de concorrência
desleal,  seja  hipótese  de  difícil  incidência  e  verificação  no  caso  em  apreço,
recordemos que sobre informações de pessoas jurídicas recaem outras hipóteses de
sigilo,  em especial,  tratando-se de empresas constituídas na forma de Sociedades
Anônimas,  referimo-nos ao sigilo  comercial  de  que trata  o  §1º do art.  155 da Lei
6.404/1976, segundo o qual: 

§ 1º Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta,
guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha
sido  divulgada  para  conhecimento  do  mercado,  obtida  em
razão  do  cargo  e  capaz  de  influir  de  modo  ponderável  na
cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da
informação  para  obter,  para  si  ou  para  outrem,  vantagem
mediante compra ou venda de valores mobiliários.

25. Embora destinado a pessoa certa,  o  Administrador  da companhia,  o
comando visa a resguardar do acesso público informações estratégicas da empresa.
Trata-se de dispositivo cuja finalidade busca preservar a esfera de autodeterminação
da  imagem  da  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  parcela  esta  dos  direitos  de
personalidade aplicáveis à pessoa jurídica. Como já enfatizado por esta Controladoria
em outras oportunidades (Parecer OGU/CGU-PR nº 2450, de 18/06/2014), a diretriz
insculpida no inciso I do art. 3º da Lei de Acesso, segundo a qual se deve observar a
publicidade como preceito geral  e do sigilo como exceção, aplica-se no âmbito da
administração à informação que tenha natureza pública;  invertendo-se o raciocínio
quando nos deparamos com informações obtidas  junto  à  esfera  privada.  Sendo a
definição dos espaços públicos e privados, desde o ponto de vista do princípio da
legalidade, dada por um comando normativo, à Administração compete abster-se de
avançar  sobre  o  domínio  privado  sempre  que  não  expressamente  autorizada  por
norma. Se, no âmbito público, a Lei busca reduzir assimetrias informacionais de parte
a parte como forma de garantir a legitimidade dos atos do Estado; no âmbito privado, a
Lei é clara ao oferecer a oportunidade aos agentes de relacionar-se com base nas
assimetrias de informações que eles julgarem adequadas ao seu papel social.

26. Esta lógica de atuação da Administração frente ao domínio público e ao
domínio  privado  mostrou-se  de  forma bastante  evidente,  por  exemplo,  quando  da
publicação de remuneração de servidores de forma identificada em transparência ativa
citada pelo recorrente: tal fato somente se fez possível após a regulamentação feita
pela Portaria Interministerial nº 233/2012. 
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27. No  caso  concreto,  inexiste  norma  que  faça  estender  a  cadeia  de
transparência aos atos executados em um contrato privado, no qual a Administração
tão  somente  atua  como  órgão  de  controle,  nos  termos  da  Política  Nacional  de
Exportação de Materiais de Emprego Militar. Sobre os limites à aplicação do princípio
da  máxima  divulgação  em  casos  semelhantes  também  já  se  manifestou  esta
Controladoria (Parecer OGU/CGU-PR nº 2450, de 18/06/2014): 

52. Para considerar  a adequação da disponibilização de tais
informações a terceiros, devemos perquirir até onde avançam
os  efeitos  do  princípio  constitucional  da  publicidade  na
Administração  sobre  a  esfera  privada  daquele  que  com ela
contrata. Ora, se nos parece adequado que a remuneração de
um servidor esteja disponível  em transparência ativa dada a
sua  natureza,  em  origem,  orçamentária,  não  nos  parece
razoável  que  a  mesma publicidade recaia  sobre a  conta  de
terceiro que lhe preste determinado serviço – visto que, nesta
segunda  relação,  o  recurso  já  perdeu  aquela  natureza,
tornando-se renda individual.  Ou seja,  como no princípio  do
direito  tributário  segundo  o  qual  o  dinheiro  não  tem cheiro,
quando  o  recurso  ingressa  nas  relações  exclusivamente
privadas,  a  sua origem perde  importância  e  a  obrigação  de
transparência outrora experimentada perde os seus efeitos. O
raciocínio, que explicita os limites da aplicação do princípio da
máxima  divulgação  ao  definir  as  linhas  entre  o  público  e  o
privado,  serve-nos  para  estabelecer  até  onde  as  relações
contratuais  podem  ser  expostas  ao  escrutínio  público:  a
existência  de  uma  relação  negocial  entre  ente  privado  e
Administração  não  deve  ser  colocada  em  pé  de  igualdade
(quando tratamos da aplicação dos princípios administrativos
ao  caso  concreto)  com a  relação  entre  este  e  outros  entes
privados, mesmo que se apresentem de forma encadeada.

28. Caracterizado o âmbito privado em que tais informações foram geradas,
bem como a sua titularidade não pública, a análise dos contratos de compra e venda
nos revela,  também,  importante  manifestação  da  vontade  das partes  contratantes,
visto  que  os  contratos  em  questão  trazem,  em  sua  maior  parte,  cláusula  de
confidencialidade,  cujo  conteúdo  veda  a  disponibilização  da  informação  sobre  o
negócio a terceiros não autorizados por Lei:

29. Ou seja,  se alguma dúvida poderia pairar  sobre a caracterização da
informação  como  suscetível  a  criar  desvantagem  ao  seu  titular  no  mercado
concorrencial com base única e exclusivamente no exercício da autodeterminação de
imagem  por  pessoa  jurídica  de  direito  privado;  tal  dúvida  se  dissipa  quando
caracterizamos o ato de disponibilização desta informação como violação de cláusula
contratual.  A quebra de contrato,  efetiva e  objetivamente,  se  dará em prejuízo  da
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confiança  do contratante,  o  que  evidentemente  repercutirá  em sua  capacidade  de
concorrência no mercado.   

30. Em  que  pesem  tais  fatos,  buscou-se,  nos  limites  legais  existentes,
oferecer ao recorrente maiores informações acerca dos documentos cujo acesso lhe
foi negado. Nesse sentido, a pesquisa realizada na documentação existente resultou
em lista sintética, em que se responde, caso a caso, sobre a existência de operações
de exportação de tanques, veículos blindados, aviões de uso militar, minas terrestres e
armamentos do tipo cluster dentre os documentos cujo acesso permaneceu restrito.

 

III – CONCLUSÃO

31. Diante do exposto,  opino pelo  não provimento do presente recurso,
fulcro no art. 5º, §2º do Decreto 7.724/2012.

32.        À apreciação do Sr. Ouvidor-Geral da União.

Marcos Gerhardt Lindenmayer
ANALISTA DE FINANÇAS E CONTROLE
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D E C I S Ã O

No exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria n. 1.567 da Controladoria-

Geral  da União,  de 22 de agosto de 2013,  adoto,  como fundamento  deste  ato,  o

parecer acima, para decidir pelo desprovimento do recurso interposto, nos termos do

art. 23 do referido Decreto, no âmbito do pedido de informação nº 48700.006561/2014-

65, direcionado ao Ministério da Defesa.

Luis Henrique Fanan
OUVIDOR-GERAL DA UNIÃO 
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