
CGU
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União
OGU – Ouvidoria-Geral da União
Coordenação-Geral de Recursos de Acesso à Informação

PARECER

Referência: 99908.0007132016-92

Assunto: Recurso contra decisão denegatória ao pedido de acesso à informação.

Restrição de
acesso:

Não há restrição de acesso.

Resumo Objeto do recurso: Lista  contendo o nome e o número de empregados já aposentados ou
habilitados a realizar pedido de demissão voluntária na Eletrobrás.

Opinião: foi  possível  informar os quantitativos de desligamentos na estatal,  sugerindo-se o
provimento do recurso, para que sejam fornecidos os nomes destes empregados já beneficiados
pelo programa.

Órgão ou entidade
recorrido (a): ELETROBRÁS – Centrais Elétricas Brasileiras S.A.

Recorrente: M.P.

Palavras-Chave Recursos humanos – Perda do objeto parcial – Conhecido e provido

Senhor Ouvidor-Geral da União,

1. O  presente  parecer  trata  de  solicitação  de  acesso  à  informação,  com  base  na  Lei  nº

12.527/2011, conforme resumo descritivo abaixo apresentado:

RELATÓRIO

ATO DATA TEOR

Pedido 30/11/2016

“Solicito  nome  e  quantitativo  de  empregados  aposentados  e/ou
aposentáveis aptos a serem demitidos pela Eletrobrás em seu programa de
demissão voluntária”.

Resposta Inicial 12/12/2016

"O artigo 5º, parágrafo 1º, do Decreto nº 7.774, de 16 de maio de 2012,
estabelece que: § 1º A divulgação de informações de empresas públicas,
sociedade de economia mista e demais entidades controladas pela União
que atuem em regime de concorrência, sujeitas ao disposto no art. 173 da
Constituição,  estará  submetida  às  normas  pertinentes  da  Comissão  de
Valores Mobiliários, a fim de assegurar sua competitividade, governança
corporativa  e,  quando  houver,  os  interesses  de  acionistas  minoritários.
Neste sentido,  o entendimento da Eletrobrás é que, de acordo com este
artigo,  não  é  obrigatória  a  divulgação  de  informações  internas  da
empresa".

Recurso à Autoridade
Superior

14/12/2016
“Apenas quero os nomes, não há qualquer pedido de valores! Trata-se de
transparência interna e externa que inclusive interessa aos acionistas”!

Resposta do Recurso à
Autoridade Superior

20/12/2016 “Reiteramos a nossa resposta”. (...)

Recurso à Autoridade
Máxima

20/12/2016

“Reitero  minha  pergunta,  acrescentando  que  o  Serpro  forneceu  a  lista
deles.

Não entendo o posicionamento da Eletrobrás. Não há prejuízo à empresa
em divulgar a relação dos nomes”.

Resposta do Recurso à
Autoridade Máxima

26/12/2016 "O plano de aposentadoria incentivada ainda não está aprovado pelas
necessárias instâncias governamentais.

Além  disso,  diferentemente  de  outras  estatais,  como  o  Serpro,  a
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Eletrobrás  é  uma empresa  de  economia  mista,  que,  portanto,  negocia
ações em bolsas de valores e deve seguir as orientações da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) no Brasil e sua equivalente nos EUA, a SEC, já
que possui outros acionistas que não só a União. 

Ressaltamos  que  assim  que  as  condições  para  este  plano  estiverem
disponíveis, a Eletrobrás informará ao mercado e à sociedade em geral".

Recurso à CGU 26/12/2016

“Independente  da  aprovação  do  Plano  a  informação  de  empregados
aposentados e aposentáveis não é informação sujeita a sigilo.

Não  há  qualquer  impedimento  legal  mesmo  da  CVM  para  omitir  tais
informações”.

É o relatório.

Análise 

2. Registre-se que o Recurso foi apresentado perante a CGU de forma tempestiva, em acordo com o

disposto no caput e §1º do art. 16 da Lei nº 12.527/2011, e ao prazo de 10 (dez) dias previsto no

art. 23 do Decreto nº 7.724/2012, in verbis:
Lei nº 12.527/2011
Art. 16. Negado o acesso a informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, o requerente poderá recorrer à
Controladoria-Geral da União, que deliberará no prazo de 5 (cinco) dias se:
 (...)
§  1º O recurso previsto neste  artigo somente poderá ser  dirigido à Controladoria Geral  da União depois  de submetido à
apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão impugnada, que deliberará
no prazo de 5 (cinco) dias.
Decreto nº 7724/2012
Art. 23. Desprovido o recurso de que trata o parágrafo único do art. 21 ou infrutífera a reclamação de que trata o art. 22,
poderá o requerente apresentar recurso no prazo de dez dias, contado da ciência da decisão, à Controladoria-Geral da União,
que deverá se manifestar no prazo de cinco dias, contado do recebimento do recurso.

3. Quanto ao cumprimento do art. 21 do Decreto nº 7.724/2012, observa-se que a Eletrobrás informa

a área responsável pela resposta inserida no e-SIC, porém não indica a autoridade que a exarou,

não sendo possível comprovar o pleno cumprimento deste regulamento.

4. Iniciada a análise, o pedido refere-se a uma lista contendo o nome e o número de empregados já

aposentados ou habilitados a realizar pedido de demissão voluntária na Eletrobrás.

5. Após contato desta Ouvidoria-Geral, a Eletrobrás informou-nos que muito embora seu Conselho de

Administração já tenha aprovado o novo Plano Diretor de Negócios e Gestão, que inclui entre outras

iniciativas o Plano de Aposentadoria Incentivado – PAI, este programa ainda se encontra em análise

no Ministério das Minas e Energia e no Ministério do Planejamento, com seus critérios, portanto,

ainda sujeitos a revisões e alterações, não sendo possível dessa forma determinar no momento

atual  quantos  seriam  os  empregados  elegíveis  ao  Plano,  o  que  torna  esta  parte  do  pedido

inexistente.
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6. Ainda assim, mesmo que a informação fosse existente e disponível, a estatal manteria a negativa

alegando que a informação solicitada poderia comprometer-lhe a competitividade, a governança

corporativa e/ou os interesses de seus acionistas minoritários, já que a Eletrobrás é uma empresa

de economia mista com ações em bolsas de valores.

7. A  CGU  já  compreendeu  em  situações  anteriores  que  certas  informações  referentes  ao  corpo

funcional  de  empresas  públicas  que  operam  em  mercados  concorrenciais,  como  a  Eletrobrás,

podem, de fato, comprometer-lhes conforme alegado.

8. Isso porque, ao tornar pública, conforme solicitado, a listagem de empregados elegíveis à demissão

voluntária,  a  Eletrobrás  poderia  expor  esses  profissionais  ao  assédio  de  outras  companhias,

colocando-a em desvantagem competitiva e agindo contrariamente ao interesse da empresa e de

seus acionistas minoritários.

9. Sobre  os  desligamentos  já  realizados  através  de  versões  anteriores  do  programa,  porém,  a

Eletrobrás  afirma não  vislumbrar  interesse  público  na  divulgação  de  nome e  quantitativos  dos

empregados aposentados, além de entender que as informações se referem ao foro íntimo destes.

10. Torna-se importante esclarecer que não existe qualquer dispositivo na Lei de Acesso à Informação

ou em seu Decreto Regulamentador, nº 7.724/2012, que retire de seu escopo o direito de acesso à

informação de interesse particular ou restrinja a publicidade ao interesse público.

11. Em verdade, a LAI vem a regulamentar o acesso a informações, conforme previsto no inciso XXXIII

do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal, onde destaca-

se que “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou

de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade,

ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.

12. A Eletrobrás considerou ainda que apresentar o nome de seus funcionários,  mesmo aqueles já

desligados da empresa, caracterizaria uma violação aos seus direitos à intimidade, à vida privada, à

honra e à imagem, por serem informações pessoais, conforme expresso no artigo 4º C/C 31 da Lei

nº 12.527/2011.

13. A compreensão sobre as hipóteses de aplicação dessa norma vem sendo construída a partir  de

entendimentos  trazidos  pela  doutrina  e  pelos  aplicadores  da  LAI,  e  nesse  sentido,  quando  a
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informação diz respeito à relação de agentes públicos com a administração, ela torna-se passível do

controle pela sociedade.

14. No caso, um dos principais objetivos de um programa dessa natureza é a economia de recursos

públicos  através  da  antecipação  da  aposentadoria  daqueles  empregados  que  preencham  pré-

requisitos estabelecidos nos normativos do programa.

15. Ocorre  que,  eventualmente,  alguns  destes  beneficiados,  dada sua experiência  e  conhecimento,

acabam retornando aos quadros da empresa para prestar assessoria como consultores contratados,

frustrando assim os objetivos econômicos do programa.

16. Este  cenário,  meramente exemplificativo,  é  apenas  uma das  possibilidades  onde evidencia-se  o

caráter fiscalizador e a relevância da informação solicitada para o controle social da efetividade e

alcance dos objetivos intentados em um programa de aposentadoria incentivada.

17. Nesse sentido, o próprio artigo 31 da Lei nº 12.527/2011, apontado como justificativa da Eletrobrás

para negar a informação, fornece exceção quando a informação pessoal entregue servir à proteção

do interesse público e geral.

Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à
intimidade,  vida  privada,  honra  e  imagem  das  pessoas,  bem  como  às  liberdades  e  garantias
individuais.

§ 1º As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e
imagem:

I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e   pelo  prazo   máximo  de
100  (cem)   anos   a  contar   da   sua   data  de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e
à pessoa a que elas se referirem; e

II  -  poderão  ter  autorizada  sua  divulgação  ou  acesso  por  terceiros  diante  de  previsão  legal  ou
consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. 

(...) § 3º O consentimento referido no inciso II do § 1º não será exigido quando as informações forem
necessárias:

(...) V - à proteção do interesse público e geral preponderante.

18. A Eletrobrás, em contatos por e-mail e telefone durante a instrução deste processo, não especificou

de maneira concreta a forma como a divulgação dessas informações pessoais poderia acarretar

prejuízos à honra, à imagem, à intimidade ou à vida privada daqueles que foram beneficiados pelo

programa. Não há como supor a existência desse dano, pois a regra geral é em prol da publicidade e

do interesse público com supremacia sobre o privado.
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19. Consequentemente concluímos que os nomes dos empregados já desligados da Eletrobrás através

de edições anteriores do Programa de Aposentadoria Incentivada não configuram uma informação

pessoal sensível.

20. Sendo ainda o ato de desligamento destes  empregados um ato  administrativo,  pode-se  aplicar

concretamente o disposto na Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da

Administração Pública Federal:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (...)

II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em
lei;

III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades; (...)

V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição; (...)

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige ,
vedada aplicação retroativa de nova interpretação.

21. A Eletrobrás concordou com a entrega dos números de desligamentos já produzidos pelas edições

passadas  do  programa,  informação  que,  em  verdade,  pode  ser  obtida  livremente  na  internet,

havendo sido divulgada em diversos portais nacionais de notícias. Dessa forma, nos foi informado

que em 2015 foram desligados 276 empregados na Eletrobrás Eletronuclear e, desde 2013, houve

um total de 5.060 desligamentos de empregados nas Empresas Eletrobrás pelo PID, sendo 3.721

destes aposentados.

Conclusão

22. Opina-se, por todo o exposto, pela perda parcial do objeto, uma vez que foi possível informar os

quantitativos de desligamentos na estatal, sugerindo-se o provimento do recurso, para que sejam

fornecidos os nomes destes empregados já beneficiados pelo programa. 

DANTON LOPES
Auditor Federal de Finanças e Controle

D E S P A C H O

De acordo.

À consideração superior, pelo provimento do recurso.
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ÉRICA BEZERRA QUEIROZ RIBEIRO
Coordenadora-Geral de Recursos de Acesso à Informação

D E C I S Ã O

No  exercício  das  atribuições  a  mim  conferidas  pelo  artigo  13,  inciso  V  do  Decreto

8.910/2016, de 22 de novembro de 2016, adoto como fundamento deste ato o parecer anexo, para

decidir pelo provimento do recurso interposto, nos termos do art. 23 do Decreto no 7.724/2012, no

âmbito do pedido de informação 99908.0007132016-92, direcionado à ELETROBRÁS – Centrais

Elétricas Brasileiras S.A.

A recorrida deverá disponibilizar, na aba “Cumprimento da Decisão” do sistema e-SIC, lista

nominal dos empregados aposentados no âmbito do “Plano de Aposentadoria Incentivado – PAI”, no

prazo de 20 (vinte) dias a contar da inserção desta Decisão no mencionado sistema.

GILBERTO WALLER JÚNIOR
Ouvidor-Geral da União
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Controladoria-Geral da União

Folha de Assinaturas

Referência: PROCESSO nº 99908.000713/2016-92

Documento: PARECER nº 5658 de 11/08/2017

Assunto: Recurso contra decisão denegatória ao pedido de acesso à informação

OUVIDOR-GERAL DA UNIÃO

Assinado Digitalmente em 11/08/2017

GILBERTO WALLER JUNIOR

Signatário(s):

De acordo. À consideração superior.

Relação de Despachos:

Assinado Digitalmente em 10/08/2017

COORDENADORA-GERAL DE RECURSOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO

ERICA BEZERRA QUEIROZ RIBEIRO

aprovo.

Relação de Despachos:

Assinado Digitalmente em 11/08/2017

OUVIDOR-GERAL DA UNIÃO

GILBERTO WALLER JUNIOR

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

documento é: f213453f_8d4e09f71f5887a


	“Independente da aprovação do Plano a informação de empregados aposentados e aposentáveis não é informação sujeita a sigilo.
	Não há qualquer impedimento legal mesmo da CVM para omitir tais informações”.

