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CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

  

DESPACHO OGU

1. Refiro-me à solicitação de revisão do mérito de decisões proferidas pela Ouvidoria-Geral da
União, fundamentada no art. 56 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro  de 1999, em sede de recurso à 3ª
instância, quanto aos pedidos de acesso à informação NUPs 60143.002645/2021-17, 60143.002674/2021-
89, 60143.002675/2021-23, 60143.002749/2021-21 e 60143.002769/2021-01, apresentada pelo Chefe do
Gabinete do Comandante do Exército, em 13/09/2021,  por meio do Ofício nº 745-A3.9/A3/GabCmtEx
(2100041) e seu Anexo (2100042).
2. Inicialmente, cumpre ressaltar que a CGU tem reconhecido o cabimento do pedido de
reconsideração, em virtude da aplicação subsidiária da Lei nº 9.784/1999, nos termos do art. 20 da Lei nº
12.527/2011, conferindo efeito suspensivo ao cumprimento da decisão combatida por órgão ou entidade
pública, quando presentes os requisitos previstos no artigo 61, parágrafo único, da já citada lei do processo
administrativo.
3. Desse modo, a Controladoria-Geral da União somente aprecia pedidos de revisão quando
são trazidos pelo impetrante fatos novos que não haviam sido considerados anteriormente e que indiquem
possíveis erros materiais na decisão, que possam ocasionar sua revisão de ofício.
4. Passando-se ao exame da presente solicitação, observa-se que os elementos apresentados no
Anexo ao Ofício nº 745-A3.9/A3/GabCmtEx, de 13/09/2021, já foram objeto de análise nos aludidos
processos, conforme segue:

4.1. Nos despachos da Coordenadora-Geral de Recursos de Acesso à Informação –
CGRAI, foram considerados os possíveis impactos aos pilares da Hierarquia e Disciplina,
expressos no art. 142 da Constituição Federal, bem como as especificidades das legislações
militares, em especial o Regulamento Disciplinar do Exército – RDE, editado de acordo com o
art. 47 da lei nº 6.880/1980, e o Regulamento Interno e dos Serviços Gerais do Exército –
RISG, como pode ser observado no excerto do despacho constante do Processo NUP
60143.002645/2021-17,  a saber:

“6. Cabe ressaltar, inclusive, que o fato de não haver punição não pode ser compreendido como
ausência de risco aos pilares da Hierarquia e Disciplina, expressos no art. 142 da Constituição
Federal, uma vez que um processo apuratório pode conter informações que afetem o direito de
personalidade ou que impactem na liderança e nas condições peculiares em que são desenvolvidas as
atividades das Forças Armadas, como já expresso no precedentes mencionados. [...]
8. Dessa forma, considerando tratar-se de procedimento interno de competência do Comando do
Exército, com base em seu Regulamento Disciplinar e considerando a presunção de veracidade da
informação prestada pelo recorrido, entendo que se a decisão foi publicada em boletim reservado,
não é possível conceder acesso integral aos documentos que fundamentaram essa decisão, visto
que a avaliação quanto as circunstâncias e a natureza da transgressão apurada é de responsabilidade
do Comando do Exército.
9. Há que se observar, no entanto, que, neste caso específico, muito embora a publicação tenha
ocorrido em boletim reservado, foi divulgada Nota Oficial à Imprensa, informando que o
Comandante do Exército analisou e acolheu os argumentos apresentados por escrito e sustentados
oralmente pelo oficial-general, não restando caracterizada a prática de transgressão disciplinar no
caso, bem como constam do processo relativo à ADPF 852 MC/DF, em transparência ativa no
site oficial do STF, informações oficiais do Exército Brasileiro sobre o procedimento apuratório
objeto do presente recurso.” (grifos nossos)

4.2. A preservação de informações pessoais ou a outras hipóteses legais de sigilo foi
objeto das decisões dos processos em questão, em especial as informações pessoais protegidas
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nos termos do art. 31 da Lei nº 12.527/2011 e Decreto nº 7.724/2012.
4.3. Quanto à menção, constante do Anexo ao Ofício nº 745-A3.9/A3/GabCmtEx, de
que a CGU “na análise de caso semelhante, já se manifestou, por intermédio de Despacho
datado de 18 de agosto de 2021 (https://sei.cgu.gov.br/conferir), no sentido de reconhecer efeito
suspensivo de decisão proferida pela Ouvidoria-Geral da União, nos termos do art. 61,
parágrafo único, da Lei 9.784/1999”, identificamos tratar-se de decisão envolvendo acesso a
sindicâncias e processos disciplinares de oficiais da reserva, consistindo, portanto, em escopo
distinto do caso ora em análise, tendo sido a condição de inatividade relevante para a decisão da
CGU naquele caso. Ademais, o mencionado despacho de efeito suspensivo foi expedido em
data anterior ao julgamento dos recursos objeto do presente pedido de revisão, não
caracterizando fato superveniente.
4.4. A instrução dos recursos de terceira instância considerou as informações
constantes do documento DIEx nº 473-A2.2/A2/GabCmtEx, prestadas no âmbito do processo
relativo à Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF nº 852, disponível no
Portal do Supremo Tribunal Federal, que aborda questões relacionadas ao art. 31 da LAI e à Lei
Geral de Proteção de Dados – LGPD. Neste sentido, a existência de tal ação judicial não
caracteriza fato novo, tendo sido, inclusive, expressamente citada no despacho da
Coordenadora-Geral da CGRAI, a saber:

“7. Acrescenta-se, ainda, que o Comando do Exército afirmou expressamente no documento DIEx nº
473-A2.2/A2/GabCmtEx, de 25 de junho de 2021, apresentado ao Supremo Tribunal Federal no
âmbito da ADPF 852 MC / DF, ter adotado procedimento utilizado para todos os militares do
Exército Brasileiro.
[...]
9. [...] bem como constam do processo relativo à ADPF 852 MC/DF, em transparência ativa no site
oficial do STF, informações oficiais do Exército Brasileiro sobre o procedimento apuratório objeto do
presente recurso.”

5. Considerando, portanto, não haver fato novo que possa indicar a necessidade de revisão de
ofício das decisões proferidas nos processos supramencionados, decido pelo não conhecimento do pedido
de revisão em questão, devendo ser dado imediato cumprimento às decisões proferidas no âmbito dos
processos NUPs 60143.002645/2021-17, 60143.002674/2021-89 e 60143.002675/2021-23, que tiveram o
prazo vencido em 13/09/2021, e pelo cumprimento das decisões constantes dos processos NUPs
60143.002749/2021-21 e 60143.002769/2021-01 até o prazo original de atendimento, qual seja,
20/09/2021.
6. À Coordenação-Geral de Recursos de Acesso à Informação  - CGRAI/OGU, encaminho o
presente processo para que sejam providenciados os expedientes de comunicação ao Comando do Exército
e aos solicitantes de acesso à informação, quanto ao teor do presente despacho decisório.

Documento assinado eletronicamente por VALMIR GOMES DIAS, Ouvidor-Geral da União, em
14/09/2021, às 18:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto
nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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