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Lei de Acesso à Informação - Recurso Submetido à CGU 
PARECER

Número do processo: 99901.000787/2019-31

Órgão: Banco do Brasil - BB

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

Data do Recurso à 
CGU:

16/10/2019

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

Sim

Requerente Identificado

Opinião técnica: Opina-se pelo provimento do recurso, com base no art. 7º, inciso II, de
modo  que  se  disponibilizem  mensagens  (e-mail  e  "correio  sisbb")
trocadas  entre  os  atores  responsáveis  (GEPES,  Agência,  SESMT,
gerentes,  etc.),  referentes  ao  tratamento  dos  protocolos  001075703  e
001419145 abertos no serviço "Fale com a gestão de pessoas" do Banco
do Brasil.

RELATÓRIO
Resumo das 
manifestações
do cidadão:

Inicial: O requerente solicita mensagens (e-mail e "correio sisbb") trocadas entre
os atores responsáveis (GEPES, Agência, SESMT, gerentes, etc.), referentes ao
tratamento dos protocolos 001075703 e 001419145 abertos no serviço "Fale com
a gestão de pessoas".
1ª instância: O cidadão recorre pela ausência das informações solicitadas e de
justificativas legais para a negativa 
2ª instância: O cidadão recorre, insatisfeito, pois acredita que o Banco deixou de
analisar a matéria em si, que diz respeito ao próprio recorrente, e não apresentou
justificativa  legal  plausível.  Ressalta  que,  embora  os  protocolos  “fale  com a
gepes” estejam acessíveis, as trocas de mensagens mencionadas neles não estão,
além de ressaltar a ausência de tratamento dos protocolos, pela administração da
unidade. 

Respostas do 
órgão:

Inicial:  O  órgão  recorrido  nega  o  acesso  às  tratativas  realizadas  entre  as
instâncias indicadas pelo cidadão - Ag. Campo Maior e Gepes Plataforma Piauí –
alegando que  não caberia  a  disponibilização por  meio  do  canal  da  LAI,  por
motivo  de  segurança,  uma  vez  que  o  acesso  seria  restrito  e/ou  sigiloso  ao
segmento do público interno (funcionários ou dependência).
1ª instância: O órgão mantém a justificativa para negar o acesso e complementa
com as orientações para consulta e obtenção das mensagens registradas no “Fale
com a GEPES”.
2ª instância: O órgão recorrido ratifica as respostas anteriores e adiciona que o
pedido é genérico e, para o atendimento, seriam necessários trabalhos adicionais.

Resumo do 
Recurso à 
CGU:

Requerente recorre, informando que há pelo menos uma mensagem registrada no
canal indicado pelo Banco, refutando as alegações de informação inexistente, de
pedido  genérico  e  reclamando  pela  ausência  de  comprovação  quanto  à
necessidade de trabalhos adicionais.

Instrução do Foi realizada interlocução com o recorrido, visando obter informações sobre os



Recurso: protocolos indicados no pedido, validar a relação do Banco com o recorrente e a
presença de requisitos para a alegação de necessidade de trabalhos adicionais.

Análise 

1. O presente  recurso trata  de pedido de acesso à  informação em que o requerente solicita

mensagens (e-mail e "correio sisbb") trocadas entre os atores responsáveis (GEPES, Agência,

SESMT, gerentes,  etc.),  referentes ao tratamento dos protocolos  001075703 e 001419145

abertos no serviço "Fale com a gestão de pessoas" no Banco do Brasil S.A – BB.

2. O  BB  negou  atendimento  ao  pedido  pelo  canal  da  LAI,  alegando  que  por  motivo  de

segurança, o acesso às tratativas realizadas entre as instâncias citadas - Ag. Campo Maior e

Gepes Plataforma Piauí - são de acesso restrito e/ou sigiloso ao segmento público interno

(funcionários ou dependência), acrescentando orientações de como o solicitante poderia obter

as informações utilizando canais internos.

3. Ocorre que as orientações fornecidas pelo BB, aparentemente, não garantiram o acesso às

mensagens trocadas entre os atores responsáveis, cerne do pedido em questão. E em resposta

ao  recurso  de  2ª  instância,  o  BB  passou  a  alegar  tratar-se  de  pedido  genérico,  ou  cujo

atendimento demandaria a realização de trabalhos adicionais, conforme dispõe o art. 13, III,

do Decreto nº 7.724/2012.

4. No âmbito da instrução do recurso em 3ª instância nesta Controladoria-Geral da União –

CGU, visando averiguar: (a) a natureza e especificidades da informação solicitada, e (b) as

razões para a alegação de necessidade de trabalhos adicionais para atendimento ao pedido, foi

realizada diligência com o recorrido. 

5. Em sede de esclarecimentos adicionais, o Banco do Brasil informou que:

a. Os protocolos tratam principalmente de solicitações do recorrente, funcionário do BB,

para  adequação  ergonômica  de  posto  de  trabalho  justificada  por  condição  de  sua

saúde, cujos registros foram realizados em 22/01/2019 e 11/09/2019, resultando em

análise por Técnicos de Segurança do Trabalho.

b. O serviço "Fale com a gestão de pessoas" não tem uma funcionalidade específica para

tratamento  de  e-mails.  E-mails  e  mensagens  “Correio  SisBB”  são  analisadas  em

ferramentas  distintas  e  eventualmente  podem ser  usadas  para  comunicação  sobre
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registros de protocolo do serviço supracitado, entretanto não há integração entre esses

sistemas. 

c. Quanto  à  alegação  de  trabalhos  adicionais,  a  informação  solicitada  transitou  em

Caixas  Corporativas  e  Caixas  Pessoais  de e-mail  das  dependências  e  funcionários

intervenientes  no  atendimento  da  demanda,  podendo  ser  obtida,  por  meio  de

parâmetros de busca, desde que os intervenientes disponibilizassem as comunicações,

de  quantidade  indefinida,  observado  o  grau  de  confidencialidade  e  restrições  da

informação  por  estarem  relacionadas  à  condição  de  saúde.  Para  efetuar  esse

levantamento foram previstas entre duas e quatro horas, envolvendo menos que 1%

dos  funcionários  do  banco,  sem  aparente  comprometimento  para  outras  de  suas

atividades,  mas  tão  somente  podendo  acarretar  eventual  exposição  de  informação

restrita/sigilosa.

6. Nesse sentido, considerando que o solicitante é funcionário do BB, diretamente interessado

nas mensagens relativas aos protocolos que tratam de seu interesse particular, além de não ter

sido caracterizada a necessidade de trabalhos adicionais, uma vez que a informação pode ser

consolidada,  não  se  verificou  qualquer  óbice  para  disponibilizar  a  informação,  com  a

condição que  seja  comprovada  a  identidade  do  requerente,  conforme prevê  o  art.  60  do

Decreto nº 7.724/2012.

Conclusão

7. De todo o exposto,  portanto,  opina-se pelo  provimento  do recurso,  com base no art.  7º,

inciso II, de modo que se disponibilizem mensagens (e-mail e "correio sisbb") trocadas entre

os atores responsáveis (GEPES, Agência, SESMT, gerentes, etc), referentes ao tratamento dos

protocolos 001075703 e 001419145 abertos no serviço "Fale com a gestão de pessoas" do

Banco do Brasil.

8. À consideração superior.

LIANA CRISTINA DA SILVA
Auditora Federal de Finanças e Controle

D E S P A C H O

De acordo. Encaminhe-se ao Ouvidor-Geral da União - Adjunto.
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RENATA ALVES DE FIGUEIREDO
Coordenadora-Geral de Recursos de Acesso à Informação
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CGU
Controladoria-Geral da União
Ouvidoria-Geral da União
Coordenação-Geral de Recursos de Acesso à Informação

D E C I S Ã O
No exercício das atribuições a mim conferidas pelo  Decreto nº 9.681, de 03 de janeiro de

2019, adoto, como fundamento deste ato, nos termos do art. 23 do Decreto nº 7.724/2012, o parecer

anexo, para decidir pelo provimento do recurso interposto, no âmbito do pedido de informação NUP

99901.000787/2019-31, direcionado ao Banco do Brasil - BB.

O BB deverá disponibilizar ao requerente, no prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação

desta decisão, mensagens (e-mail e "correio sisbb") trocadas entre os atores responsáveis (GEPES,

Agência, SESMT, gerentes, etc), referentes ao tratamento dos protocolos 001075703 e 001419145

abertos no serviço "Fale com a gestão de pessoas" do Banco do Brasil, condicionada à comprovação

da identidade do requerente, conforme prevê o art. 60 do Decreto nº 7.724/2012. A informação ou o

comprovante  de  entrega  deverá  ser  postado  diretamente  no  e-SIC,  na  aba  “Cumprimento  de

Decisão”, no prazo acima mencionado.

FABIO DO VALLE VALGAS DA SILVA
 Ouvidor-Geral da União – Adjunto

Entenda a decisão da CGU:
Não conhecimento - O recurso não foi analisado no mérito pela CGU, pois não atende a algum requisito que permita
essa análise: a informação foi declarada inexistente pelo órgão, o pedido não pode ser atendido por meio da Lei de
Acesso à Informação, a informação está classificada, entre outros.
Perda (parcial) do objeto - A informação solicitada (ou parte dela) foi disponibilizada pelo órgão antes da decisão da
CGU,  usualmente  por  e-mail.  A perda  do  objeto  do  recurso  também é  reconhecida  nos  casos  em que o  órgão  se
compromete a disponibilizar a informação solicitada (ou parte dela) ao requerente em ocasião futura, indicando prazo,
local e modo de acesso.
Desprovimento - O acesso à informação solicitada não é possível, uma vez que as razões apresentadas pelo órgão para
negativa de acesso possuem fundamento legal.
Provimento (parcial) – A CGU determinou a entrega da informação (ou de parte dela) ao cidadão.

Conheça mais sobre a Lei de Acesso à Informação:
Portal “Acesso à Informação”
http://www.acessoainformacao.gov.br/ 
Publicação “Aplicação da Lei de Acesso à Informação na Administração Pública Federal”
http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/sic-apoio-orientacoes/guias-e-orientacoes/aplicacao-lai-3a-ed-web-
002.pdf 
Decisões da CGU e da CMRI
http://buscaprecedentes.cgu.gov.br/busca/SitePages/principal.aspx 
Busca de Pedidos e Respostas da LAI:
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http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/busca-de-pedidos-e-respostas/busca-de-pedidos-e-respostas  
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Controladoria-Geral da União

Folha de Assinaturas

Referência: PROCESSO nº 99901.000787/2019-31

Documento: PARECER nº 1634 de 19/12/2019

Assunto: Recurso 3ª Instância - Prazo 19/12/2019 (improrrogável)

Ouvidor-Geral da União - Adjunto

Assinado Digitalmente em 19/12/2019

FABIO DO VALLE VALGAS DA SILVA

Signatário(s):

De acordo.

Relação de Despachos:

Assinado Digitalmente em 19/12/2019

Ouvidor-Geral da União - Adjunto

FABIO DO VALLE VALGAS DA SILVA

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

documento é: 354e350b_8d784cadc388a35


