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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Casa Civil

Secretaria-Executiva da Comissão Mista de Reavaliação de Informações
Decisão nº 128/2020/CMRI

 
Brasília, 09 de julho de 2020.

 
RECURSO NUP: 00077.003430/2019-16   
RECORRENTE: 015642
ÓRGÃO/ENTIDADE REQUERIDA: SECOM-PR–Secretaria de Comunicação Social
da Presidência da República 
 
1.RELATÓRIO
 
1.1.RESUMO DO PEDIDO ORIGINAL
O Cidadãorequer “ todos os relatórios de monitoramento de redes sociais produzidos
pela Secom desde o dia 1° de janeiro de 2019 até o dia 23 de novembro de 2019”.
 
1.2.RAZÕES DO ÓRGÃO/ENTIDADE REQUERIDA
Resposta inicial:A SECOM comunica que os relatórios não podem ser
disponibilizados, por se tratarem dedocumentos preparatórios que embasam
tomadas de decisão.O Órgão justifica quea maior parte dos
assuntos em monitoramentos pode subsidiar ações de comunicação futuras, como
campanhas de publicidade, e por esse motivo uma disponibilização parcial poderia
frustrar as expectativas do requerente. Além disso, informa que os documentos são
produzidos para uso interno, e que a apresentação num contexto diferente do qual
foram elaborados pode, em último grau, gerar insegurança jurídica em torno do
ato.A Secretariaconclui a negativa citando o sigilo disposto nacláusula 2ª, item 6 do
contrato que possui com a empresaresponsável por realizar o monitoramento e
produzir os referidos relatórios,e que em decorrência da obrigação legal não poderia
disponibilizar os documentos.  
1ª instância:O Requerenterecorre alegando que a justificativa do Órgão é
genérica, não informa quando os documentos serãopublicizados e nem os atos a
serem tomados com subsídio nos relatórios, nos termos do art. 20 da Lei nº 12.527,
de 2011. Requer o atendimento de seu pedido, ainda que de forma parcial. Além
disso, questiona a legitimidade da cláusula contratual citada pelo recorrido.A
SECOMmantém a negativainformandoque a divulgação dos relatórios estaria ferindo
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os dispositivos queregulam os direitos autorais e a propriedade intelectual, e cita o
entendimento da Controladoria-Geral da União no
precedente NUP 09200.000270/2016-12.  
2ª instância:ORecorrentequestiona a similaridade do precedente citado pela
SECOM, alegando que osrelatórios por ele solicitados envolvem contratação de
serviço e, conseqüentemente, repasse de recurso público, oquedistancia a
comparação feita a um pedido deinformações adocumentos produzidos por
terceirosque exigia pagamento de assinatura aos autores.Além disso, cita os
precedentesNUPs25820.003869/2015-78 e25820.006059/2019-05, nos quais os
pedidos foram atendidos, e solicita à SECOM que, se for o caso, encaminhe os
documentos de classificação dosrelatórios, com a indicação da data de classificação,
justificativa que ensejou tal ato e o responsável pelo feito.O Órgão não identifica
elementos que justifiquem a reforma da decisão anterior,mantendo, portanto,o
indeferimento. 
 
1.3.DECISÃO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU)
INDEFERIDO.O Recorrente reiterou o recursonos mesmos das instâncias
anteriores.Acrescentou que adivulgaçãodos relatórios está prevista pela Lei de
Acesso à Informação (LAI), e citou precedente no qual a Controladoria-Geral da
União corrobora sua posição (NUP 25820.006059/2019-05).A CGU decidiu pelo
indeferimento do recursocom fundamentono art. 20 do Decreto nº 7.724, de
2012,por entender que os documentos requeridos são preparatórios e necessários
à tomada de decisão, não sendo viável sua disponibilização antes desta. Ademais, a
CGU destaca que o entendimento também foi adotado no NUP 00077.002227/2019-
14,dirigido à SECOM e com pedido muito semelhante. Mantendo a decisão
doprecedente, a CGU informa “ quenão foram observados elementos novos da
análise do pedido em tela que suscitem revisão do entendimento já expresso nesta 3ª
Instância”.
 
1.4.RAZÕES DO (A) RECORRENTE NO RECURSO À COMISSÃO MISTA DE
REAVALIAÇÃO DE INFORMAÇÕES
O Cidadão recorrereforçandoque sua solicitação se refere
a relatóriosproduzidospor agência contratada e paga com dinheiro público, o que,
em seu entendimento, descaracterizaria a argumentaçãoda defesa de diretos
autorais e propriedade intelectualdos documentos. Além disso, pede que a CMRI
considere as decisões de deferimento nosNUPsmencionados por
ele.Apresenta ainda07 questionamentos, pautados no parecer técnico da
Controladoria-geral da União no NUP 00077.002227/2019-14, citado como
precedente pela Controladoria na decisão do presente caso. Por fim, pede que a
CMRI julgue ocaso considerando a tentativa do Órgão recorrido de reduzir a
transparência da Administração Pública, utilizando-se do queelechama de “limbo
preparatório”. 
 
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.Orecorrente utilizou-se da prerrogativa
conferida pelo artigo 24 do Decreto nº 7.724, de 2012.Ointeressadoé o
legitimadopara recorrer nos termos da Lei nº 9.784, de 1999. Todavia, parte do
recurso contém questionamentos sobre o conteúdo de documento, que estão fora
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do escopo da LAI. Pelo conhecimento parcial do recurso. 
 
3.ANÁLISE DO MÉRITO
Esta Comissão não conhece a parte do recurso que trata de questionamentos acerca
de parecer produzido pela CGU no âmbito de outro processo, tendo em vista que
configuram demanda de ouvidoria e, portanto, devem ser tratados no canal
adequado – qual seja, o Fala BR. Quanto à parte conhecida, que trata do acesso aos
relatórios de monitoramento de redes sociais produzidos em 2019, cumpre registrar
que o tema já foi objeto de apreciação por esta Comissão no precedenteNUP
00077.002227/2019-14, deliberado na 90ª Reunião Ordinária. Fora realizada diligência
junto à SECOM, que informou que os relatórios apresentam a metodologia
empresarial de trabalho e o know-how da empresa responsável por sua elaboração,
elementos estes estratégicos e necessários à elaboração dos produtos
comercializados e cuja divulgação poderia prejudicá-la no mercado concorrencial.
Além disso, os relatórios contêm informações de terceiros, que não podem ser
expostas. Assim, para identificação e tarjamento das informações sensíveis
(metodologia de trabalho e dados pessoais), a SECOM teria que avaliar mais de 3.500
páginas produzidas, deslocando mão de obra por tempo não razoável, para atuar
exclusivamente nesta tarefa, o que afetaria de forma considerável o desenvolvimento
das rotinas do Órgão.Desta forma, entende-se pela manutenção da negativa contida
na Decisão nº 68/2020/CMRI e indeferimento da parte conhecida do recurso em tela,
com fundamento noart. 31, §1º da Lei nº 12.527, de 2011, e nosarts. 6º, inciso I, e
13, inciso III do Decreto nº 7.724, de 2012, considerando a necessidade de
preservação de informações pessoais e comerciais, além dos trabalhos adicionais
envolvidos para atendimento do pedido.   
 
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, de 2011, e nosarts. 6º, inciso I e 13, inciso III do Decreto
nº 7.724, de 2012. 
 
5.PROVIDÊNCIAS
A Secretaria-Executiva da CMRI cientificará da presente decisão o Recorrente, a
Secretaria de Comunicação Social da Presidência da Repúblicae a Controladoria-Geral
da União. 

Documento assinado eletronicamente por João Paulo Machado Gonçalves,
Presidente Suplente da CMRI, em 13/07/2020, às 10:28, 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 Paulo Sergio Castello Branco
Tinoco Guimarães, Membro Suplente da CMRI, em 13/07/2020, às 10:50,
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,
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Membro Suplente da CMRI, em 13/07/2020, às 19:00, 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 14/07/2020, às 09:20, 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 14/07/2020, às 09:41, 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 Ronaldo Vieira Bento, Membro
Suplente da CMRI, em 15/07/2020, às 12:51, 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 16/07/2020, às 16:02, 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 17/07/2020, às 08:21, 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 1995167 e o código CRC F5BB6DFD no site: 
https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Referência: Processo nº 000131.000012/2020-09 SEI nº 1995167

Decisão 128 (1995167)         SEI 000131.000012/2020-09 / pg. 4

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

	Decisão 128 (1995167)

