
COMISSÃO MISTA DE REAVALIAÇÃO DE INFORMAÇÕES - CMRI

DECISÃON200pl1- /2013-CMRI, de 26 de fevereiro de 2013.

RECURSONUP: 08850.000387/2012-47

RECORRENTE: ROMEU TUMA JUNIOR

ÓRGÃO/ENTIDADE REQUERIDA: MJ/DPF

1. RELATÓRIO

1.1. RESUMO DO PEDIDO ORIGINAL

Solicita acesso às informações contidas em registros ou documentos, produzidos,

confeccionados ou acumulados, armazenados e recolhidos ou não, à arquivos físicos ou

digitais, inclusive, e principalmente aqueles íntitulados Relatórios de Inteligência e relatórios,

documentos ou memorandos de Informação, com ou sem número, impressos ou em mídia

digital ou eietrônica do DPF, de suas Diretorias, Superintendências Regionais e/ou Delegacias,

Divisões, Serviços, Setores, Núcleos e 51Pssubordinados, onde conste ou esteja citado direta

ou indiretamente o requerente, no perídio de 01/01/2002 até a presente data, informando se

foi dada alguma difusão a qualquer documento que por ventura seja encontrado, a origem,

destino, data do documento, data da difusão, se'juntado a procedimento, neste caso, informar

número, data e natureza do mesmo, responsável pela produção, classificação atribuída e sua
localização.
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1.2. RAZÕESDO ÓRGÃO/ENTIDADE REQUERIDA

Pedido: O pedido é genérico e desproporcional. Além disso, as informações contidas em

relatórios de inteligência estão protegidas por sigilo, e informações relacionadas a

investigações criminais desenvolvidas pela PF não estão abrangidas pela Lei 12.527, e sim por
legislação especifica.

1" instância: ratifica as informações prestadas anteriormente e esclarece que não há arquivo

único e que seria necessário pesquisar em todas as unidades do órgão central, bem como em

27 superintendências e 94 deiegacias descentralizadas, e adiciona que documentos de
inteligência, como relatórios, estão submetidos a sigilo previsto em legislação específica.
2" instância: ratifica as informações prestadas anteriormente.

1.3. DECISÃO DA CGU

O recurso foi CONHECIDO pelo Excelentíssimo Senhor Ministro da Controladoria-Geral da

União e no mérito: Recurso desprovido. O pedido aborda 03 aspectos: aspectos d

generalidade; acesso à relatórios de inteligência; aplicação da Lei 12.527/11 para casos de
informações sobre investigações criminais.

Ponto 01: reitera-se a generalidade do pedido, necessidade de trabalhos adicionais e prejuizo
das atividades da PF.

Ponto 02: o direito de acesso de eventual indiciado se refere apenas às informações

produzidas nos autos do inquérito. Não há que se falar em Relatórios de Inteligên I , nem de

encaminhamentos que possam desencadear. Se encontram abarcados por sigilo.
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Ponto 03: A Lei 12.527 não se aplica a informações constantes do inquérito (legislação

específica), porém, não há obice legal para que a DPF informe, via pedido de acesso, sobre
existência ou não de investigação.

1.4. RAZÕESDOIA) RECORRENTE

O recorrente reitera o pedido original, e argumenta que o pedido não é

genérico/desproporcional e que existe arquivo unificado. E ainda que não houvesse, as

unidades poderiam compartiihar informações entre si, o que não implicaria em prejuízo às
atividas da PF.

Argumenta também que a informação é pessoal, e que não cabe sigilo, além de ser necessária
à tutela de direitos fundamentais.

Por fim, argumenta que é pacífico atualmente o acesso a elementos probatórios já
documentados em procedimento investigatório da PF.

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 dos recursos conferidos pelo artigos 21 a 24 do

Decreto nº 7.724/2012, não havendo supressão de instância. O interessado é o legitimado

para recorrer nos termos do inciso 111 do art. 63 da Lei Nº 9.784/1999. Pelo conhecimento do
recurso.

3. ANÁLISE DO MÉRITO

No mérito, a Comissão Mista analisou as razões do recorrente e da decisão prolatada pelo

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União e, em que

pese a manifestação do recorrente em sentido contrário, considerou as razões da CGU

suficientes e adequadas, atendendo ao que preceitua a Lei nº 12.527 de 18 de novembro de

2011, passando as mesmas a integrarem a presente decisão.

4. DECISÃO

A Comissão Mista de Reavaliação de Informações decidiu, por unanimidade dos presentes,

conhecer do recurso e no mérito não lhe dar provimento com fundamento nas razões
consignadas supra.

S. PROVIDÊNCIAS

À Secretaria da CMRI para cientificação do recorrente, da Controladoria-Geral da União - CGU

e Departamento da Polícia Federal- DPF, da presente decisão.
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DECISÃONg /2013-CMRI, de 26 de fevereiro de 2013.
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