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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Casa Civil

Secretaria-Executiva da Comissão Mista de Reavaliação de Informações
Decisão nº 68/2020/CMRI

 
Brasília, 05 de maio de 2020.

 
RECURSO NUP: 00077.002227/2019-14
RECORRENTE: 004259
ÓRGÃO/ENTIDADE REQUERIDA: SECOM-PR – Secretaria de Comunicação Social
da Presidência da República
 
1.RELATÓRIO
 
1.1.RESUMO DO PEDIDO ORIGINAL
O cidadão requer as seguintes informações:
1) Qual é o nome da empresa que presta serviço de análise de redes sociais para a
Presidência da República?
2)  Qual é o nome da empresa que presta serviço de análise de redes sociais para a
Secom?
3) Qual é o número de contrato?
4) Qual é exatamente o serviço contratado?
5) Quais são as palavras-chave monitoradas pelo serviço e, em quais redes sociais?
6) Por fim, requer acesso aos relatórios de análise das redes sociais para o ano de
2019.
 
1.2.RAZÕES DO ÓRGÃO/ENTIDADE REQUERIDA
Resposta inicial: Em relação aos pedidos “1”, “2”, “3” e "4", a SECOM informa que os
contratos de comunicação digital podem ser consultados por meio do link
http://www.secom.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/contratos-de-
comunicacao-digital. No citado endereço, localizam-se dois contratos, nos quais é
possível identificar o número, a empresa e o objeto contratado. No tocante ao pedido
“5”, informa que a metodologia aplicada no monitoramento não prevê o uso de
palavras-chave e trabalha com a categorização, segundo árvore temática, do debate
a partir da coleta de menções associadas aos temas. Quanto ao envio dos relatórios
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(pedido "6"), comunica que não podem ser disponibilizados, no momento, por se
tratarem de documentos preparatórios que embasam tomada de decisão (§ 3º do
art. 7º da Lei nº 12.527/2011).
1ª Instância: O Cidadão recorre, para não entender os argumentos apresentados
pelo Órgão e por desejar saber qual é a decisão a ser concretamente tomada. Não
entende a negativa, já que outros órgãos informaram dados de suas pesquisas. Além
disso, solicita que o argumento quanto a documentos preparatórios seja explicado
em maiores detalhes, relatando como a divulgação de cada item do pedido pode
frustrar ou interferir em uma política pública em construção. O Órgão indefere o
recurso afirmando que o pedido inicial foi integralmente atendido.
2ª Instância: O Solicitante reitera o recurso, ratificando a necessidade de maiores
esclarecimentos da SECOM quanto à alegação de documento preparatório. O Órgão
não identifica elementos que justifiquem a reforma da decisão anterior. Acrescenta
que devido à contingência orçamentária, os contratos não estão sendo utilizados de
forma plena, sendo que alguns foram descontinuados. Indica o endereço eletrônico
onde os contratos vigentes podem ser consultados
(http://www.secom.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/contratos-
vigentes). E, por fim, reitera que dados passíveis de modificação durante o processo
não poderão ser fornecidos na fase preparatória, e que somente após a
execução/veiculação publicitária as informações estarão disponíveis, nos termos da
Lei.
 
1.3.DECISÃO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU)
INDEFERIDO. A CGU acolhe as justificativas do Órgão recorrido, ressaltando a
necessidade de se conferir a natureza de documento preparatório aos relatórios
solicitados pelos seguintes motivos: a) as tomadas de decisão às quais os relatórios
de monitoramento de redes sociais servem de subsídios ainda não foram finalizadas
e não se traduziram em atos, que no caso da área de comunicação, foco de atuação
da SECOM, podem se materializar em produções de conteúdo para os canais
próprios do Governo Federal, realização de campanhas de comunicação, definições
de agendas ou outros; b) apesar de não ser possível definir claramente o período fim
que um ato de comunicação será tomado, verifica-se que algumas campanhas de
comunicação podem ser definidas em até 12 meses após a identificação de um alerta
exposto nos relatórios de monitoramento; grande parte dos relatórios de
monitoramento desenvolvidos dizem respeito a ações de Governo ainda em curso; c)
em relação aos relatórios gerais, de recebimento diário, há que se considerar que a
maior parte dos assuntos detectados pelos monitoramentos ainda são objeto de
ações do Governo e, por conseguinte, podem vir a ser foco de atos de comunicação.
Assim, a disponibilização dos relatórios nesse momento seria parcial, sendo quase
sua totalidade não passível de divulgação, o que poderia frustrar as expectativas do
administrado, não atendendo ao objeto do seu pedido; d) ainda sobre o aspecto da
frustração do administrado, há que se considerar que os relatórios de
monitoramento são produzidos especificamente para uso interno da SECOM,
obedecendo a parâmetros específicos para aquele momento ou demanda, de modo
que a apresentação desses relatórios ao administrado, em contexto destacado do
qual foi produzido, pode vir a ser interpretado de maneira distante ao qual foi
elaborado; e) em razão do exposto, a SECOM recomenda que os relatórios de
monitoramento não sejam disponibilizados em período inferior a 12 meses de sua
elaboração, sendo que sua divulgação deve ser avaliada caso a caso, a depender da
perecibilidade de suas informações. Face o exposto e com base no § 3º do art. 7º da
Lei nº 12.527/2011, no art. 3º inciso XII e art. 20, ambos do Decreto nº 7.724/2012,
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a CGU decidiu pelo conhecimento e indeferimento do recurso interposto.
 
1.4.RAZÕES DO (A) RECORRENTE NO RECURSO À COMISSÃO MISTA DE
REAVALIAÇÃO DE INFORMAÇÕES
O Cidadão reitera os argumentos apresentados no recurso dirigido à CGU.
 
2.ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso foi interposto dentro do prazo legal de 10 dias da ciência da decisão,
sendo, dessa forma, tempestivo. O recorrente utilizou-se do recurso conferido pelo
artigo 24 do Decreto nº 7.724/2012. O interessado é o legitimado para recorrer nos
termos da Lei nº 9.784/1999. Pelo conhecimento do recurso.
 
3.ANÁLISE DO MÉRITO
Trata-se de recurso em face de negativa de acesso a informações sobre contratos
com empresas que prestam serviço de monitoramento de redes sociais para a
SECOM. Em síntese, a recorrida informou que os relatórios possuem frequência
diversa e que são produzidos para subsidiar a produção de conteúdo para os canais
oficiais da Presidência da República, gerar insights para a criação ou aprimoramento
de campanhas de publicidade, apoiar o relacionamento com a imprensa ou mesmo
subsidiar as decisões estratégicas sobre a participação do Senhor Presidente da
República em eventos e viagens. A SECOM informou ainda que o processo de tomada
de decisão não é linear e é contínuo, tendo em vista que uma informação presente
em um relatório pode não gerar uma decisão imediata, mas pode servir de insumo
futuramente. Em sede recursal, foi realizada interlocução com o órgão e esse
esclareceu que: (i) existem cláusulas contratuais que preveem o sigilo dos produtos
fornecidos pelas empresas contratadas; (ii) o envio de tal informação/relatório não se
enquadraria no chamado interesse público, nos termos do inciso II do art. 3º da Lei
de Acesso à Informação (LAI), em razão de se tratar de relação contratual; (iii) os
relatórios apresentariam a metodologia empresarial de trabalho e o know-how das
contratadas, que são elementos fundamentais e necessários à elaboração de seus
produtos e cuja divulgação poderia prejudicá-las no mercado concorrencial; (iv) os
relatórios contém informações de terceiros, que não podem ser expostas; e (v) para
conciliar o trabalho de avaliação e tratamento das informações sensíveis nos 540
documentos, que totalizam aproximadamente 4.000 páginas, teria que deslocar mão
de obra por tempo não razoável, para atuar exclusivamente nesta tarefa, o que
afetaria de forma considerável o desenvolvimento das rotinas do Órgão.          
Avaliando-se os argumentos apresentados, no que tange à previsão de sigilo dos
produtos, em análise aos termos contratuais, identifica-se que a obrigação de sigilo
recai exclusivamente sobre a contratada, portanto tal justificativa não prospera.
Sobre a segunda arguição, em que pese o Órgão avocar uma possível relação de
direito privado para afastar o condão de interesse público, tem-se no caso concreto
que o objeto analisado é um contrato assinado pela Administração Pública, disponível
em transparência ativa, que, por sua natureza, já demonstraria o interesse público no
requerimento das informações (nos termos do inciso VI, art. 7º da Lei nº
12.527/2011). Além disso, o dispositivo mencionado pelo recorrido (inciso II, art. 3º
da LAI) visa assegurar a divulgação de informações de interesse público em
transparência ativa, independente de solicitação, não sendo, assim, aplicável ao
presente caso.
Quanto à alegação da aplicação de sigilo empresarial à informação que revele a
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metodologia de trabalho das empresas contratadas, entende-se que a divulgação do
“modus operandi” e do conhecimento formado por essas quando da elaboração de
seus produtos poderia prejudicá-las no mercado concorrencial, visto que não é praxe
das empresas comerciais exporem suas estratégias de atuação, técnicas e know-
how. Destaque-se que o sigilo empresarial está disposto no art. 6º, inciso I do
Decreto nº 7.724/2012. Ademais, conforme exposto pela recorrida, os relatórios
contêm informações sensíveis de terceiros, que estão protegidas por sigilo legal
preceituado no art. 31, §1º da Lei nº 12.527/2011. Assim, para identificar em quais
das 4.000 páginas poderiam constar informações sensíveis (metodologia de trabalho
e dados pessoais), a SECOM teria que realizar análise integral de cada uma delas,
bem como o tarjamento dos trechos restritos, para uma possível concessão de
acesso. Para tanto, seria necessário o deslocamento de servidores especificamente
para a tarefa, por período considerável, o que justificaria a negativa de acesso por
configurar trabalhos adicionais, situação que se amolda à previsão contida no artigo
13, inciso III, do Decreto nº 7.724/2012.  
Face o exposto, opina-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
indeferimento, com fundamento no art. 31, §1º da Lei nº 12.527/2011 e nos arts. 6º,
inciso I, e 13, inciso III, do Decreto nº 7.724/2012.
 
4.DECISÃO
A Comissão Mista de Reavaliação de Informações, por unanimidade, decide pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo indeferimento, com fundamento no art.
31, §1º da Lei nº 12.527/2011 e nos arts. 6º, inciso I, e 13, inciso III, do Decreto nº
7.724/2012.
 
5.PROVIDÊNCIAS
A Secretaria-Executiva da CMRI cientificará da presente decisão o recorrente,
a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e a Controladoria-
Geral da União. 

Documento assinado eletronicamente por João Paulo Machado Gonçalves,
Presidente Suplente da CMRI, em 13/05/2020, às 09:58, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Osmar Lootens Machado,
Membro Suplente da CMRI, em 13/05/2020, às 14:07, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Francis Christian Alves Scherer
Bicca, Membro Suplente da CMRI, em 13/05/2020, às 14:15, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Paulo Sérgio Castello Branco
Tinoco Guimarães, Membro Suplente da CMRI, em 13/05/2020, às 14:18,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ronaldo Vieira Bento, Membro
Suplente da CMRI, em 13/05/2020, às 14:28, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Fábio do Valle Valgas da Silva,
Membro Suplente da CMRI, em 13/05/2020, às 20:24, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Fernando César Pereira Ferreira,
Membro Suplente da CMRI, em 14/05/2020, às 16:41, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Augusto Moreira Araujo,
Membro Suplente da CMRI, em 15/05/2020, às 18:21, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Rosimar da Silva Suzano,
Membro Suplente da CMRI, em 15/05/2020, às 18:57, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código
verificador 1868224 e o código CRC A6B360D4 no site: 
https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Referência: Processo nº 000131.000010/2020-10 SEI nº 1868224
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