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Assunto : 
Solicitação de fornecimento da vida profissional dos 

candidatos à Presidência do CREA-MS no tocante aos nos 

de ART desde o seu registro profissional 

Interessado : 
Engenheiro Agrônomo ABRAÃO MALULEI NETO 

 

 

A Comissão Eleitoral Regional - CER/MS do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia do Estado do Mato Grosso do Sul – CREA-MS, reunida 

em Campo Grande, no dia 5/12/2017, na sede desde Conselho, após análise e 

discussão em atenção ao protocolo n. 1468409, em que o candidato Engenheiro 

Agrônomo Abraão Malulei Neto requer a CER o fornecimento da vida profissional 

dos candidatos à Presidência do CREA-MS no tocante aos n. de ART desde o seu 

registro profissional até os dias de hoje, inclusive as Art’s baixadas, bem como 

que seja disponibilizado no site deste Conselho citada relação.  

 

 “Em síntese, é o relatório. 

 

 Posta a questão, examino e opino: 

 

1. Preliminarmente, salientamos que este Departamento Jurídico opinara 

acerca da legalidade de conceder informações e de documentos que contém 

dados personalíssimos de profissional, e os dados contidos nas Anotações de 

Responsabilidade Técnica – ART, CAT’s ou atestados técnicos profissionais, 

podem ser de caráter sigiloso, tanto do contratante como do contratado, tais 

como endereço, valor de honorários, valor da obra, objeto contratual, sendo 

essas informações restritas as partes, apesar de estarem devidamente 

cadastradas neste órgão. 

2. Ademais, fora salientado que a Administração não quer incorrer em 

crimes de responsabilidade, cujas informações são de caráter personalíssimo. 

Vale ressaltar, que o interesse público (preservação da intimidade e da vida 

privada – art. 5º, inciso X, da Constituição Federal) se sobrepõe ao particular.     

3. O inciso I, do art. 3º, da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação- 

LAI), estabelece os procedimentos de acesso à informação e ser executados em 

conformidade com os princípios básicos da administração pública, entretanto 

com o sigilo como exceção, vejamos: 

 

Art. 3o  Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a 

assegurar o direito fundamental de acesso à informação e 

devem ser executados em conformidade com os princípios 

básicos da administração pública e com as seguintes 

diretrizes:  
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I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo 

como exceção;  

(...). (Grifos inovados). 

 

4. Ademais, o art. 6º da citada norma, assevera que a administração pública 

deve observar os procedimentos específicos aplicáveis e, no entanto, assegurar 

a proteção da informação sigilosa, a sua integridade e eventual restrição ao 

acesso, in verbis: 

 

Art. 6o  Cabe aos órgãos e entidades do poder público, 

observadas as normas e procedimentos específicos 

aplicáveis, assegurar a:  

(...) 
III - proteção da informação sigilosa e da informação 
pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, 

integridade e eventual restrição de acesso. (Grifamos). 

 

5. Assim, ensina o Prof. José Luiz Levy1: 

 

“O direito de obter informações dos órgãos 

públicos, a que corresponde o dever destes de 

informar, encontra restrições no direito à 

privacidade, à intimidade, à honra e à imagem. Em 

caso de lacuna de conflito no caso concreto, há de 

prevalecer este último, por estar relacionado com o 

princípio da intangibilidade dos direitos da 

personalidade e do devido respeito à dignidade da 

pessoa humana, fundamento da nossa República 

(art. 1º, III, da Constituição Federal). 

 

O direito da privacidade preserva o indivíduo da 

publicidade, da exposição da sua vida pessoa, 

profissional e familiar à esfera pública, e o direito à 

intimidade resguarda o indivíduo no âmbito da 

própria esfera privada. Dentro desse direito 

podem ser incluídos o sigilo das comunicações, o 

sigilo bancário e fiscal, e o segredo profissional. 

 

Tércio Sampaio Ferraz ao abordar o direito 

fundamental à privacidade salienta que a cidadania 

antecede o Estado, não sendo por ele instituída: 

“As competências estabelecidas e atribuídas ao 

Estado devem, pois, estar submetidas ao 

reconhecimento do indivíduo como cidadão, cuja 

dignidade se corporifica em direitos fundamentais” 

(Sigilo de dados: o direito à privacidade e os limites 

à função fiscalizadora do Estado, Ed. RT, Caderno 

                                                           
1
 Revista Eletrônica de Direito do Estado. Das Restrições ao pedido de informação a órgão público.  Número 17 – 

janeiro/fevereiro/março de 2009 – Salvador – Bahia – Brasil.  
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de Direito Constitucional e Ciência Política, Ano 1, 

out/dez 1992, p. 77). 

 

A jurisprudência se orienta pelo mesmo diapasão: 

 

“O exercício da liberdade de manifestação de 

pensamentos e de informação, garantia 

constitucional, encontra limites nos direitos da 

pessoa humana também garantidos 

constitucionalmente. Portanto, mister que aquele 

direito seja exercido com responsabilidade e 

consciência, respeitando a verdade e a dignidade 

alheia.” (STJ, 4ª T., REsp 818764 / ES, Rel., Min. 

Jorge Scartezzini, j. 15/02/2007, DJ 12/03/2007 p. 

250).” (Grifos inovados). 

6. Dessarte, não é absoluto o pedido de informações a órgãos públicos 

assegurado pela Constituição Federal, uma vez que comporta restrições que se 

encontram na própria Carta Magna. As restrições amparadas 

constitucionalmente encontram-se albergadas pelos princípios da razoabilidade 

e da supremacia do interesse público; o direito à privacidade e à intimidade; o 

dever de sigilo e do devido processo legal, onde o direito à privacidade preserva 

o indivíduo profissionalmente, qual seja o segredo profissional.   

7. No caso, o pedido de contrato que é a Anotação de Responsabilidade 

Técnica encontra-se guarida pelo direito à privacidade e do segredo profissional, 

pois nestes documentos existem dados de caráter personalíssimo, tais como 

valor do contrato, de honorários pelos serviços de dados pessoais do 

profissional, dentre outros. Assim, a norma constitucional há ser interpretada, 

com o mínimo de razoabilidade, eis que o interesse público (preservação da 

intimidade e da vida privada) se sobrepõe ao particular. 

8. Verifica-se que o Manual da Lei de Acesso à Informação para Estados e 

Municípios da Controladoria-Geral da União, estabelece o seguinte:  

Deve-se ter em mente que o acesso à informação 

classificada como sigilosa cria a obrigação para 

aquele que a obteve de resguardar o sigilo. As 

autoridades públicas responsáveis devem adotar 

as providências necessárias para que o pessoal a 

elas subordinado conheça as normas e observe 

as medidas e procedimentos de segurança para 

tratamento de informações sigilosas. A mesma 

conduta de zelo e resguardo de informações 

sigilosas deve ser tomada por pessoa física ou 

entidade privada que execute atividades de 

tratamento de informações sigilosas, guardadas 

as particularidades do caso. 

O vazamento indevido de informações sigilosas 
ou pessoais que esteja sob a guarda do poder 
público ou de entidade com vínculos com o 
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governo resulta em sérias conseqüências para 
o órgão ou entidade pública, que deve 
responder diretamente pelos danos causados 

em decorrência dessa divulgação. Também 

pode haver uma apuração de responsabilidade 

caso haja participação de agentes responsáveis 

pelo vazamento de informação sigilosa ou 

pessoal, como se verá no capítulo sobre 

“Responsabilidades”. (grifamos) 

9. Dessa forma, as condutas ilícitas que configurariam como de apuração 

de responsabilidade, garantidas os princípios do contraditório e da ampla 

defesa, estão descritas no artigo 32 da Lei nº 12.527/2011, senão vejamos: 

Art. 32.  Constituem condutas ilícitas que 

ensejam responsabilidade do agente público ou 

militar:  

 

I - recusar-se a fornecer informação requerida nos 

termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu 

fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de 

forma incorreta, incompleta ou imprecisa;  

II - utilizar indevidamente, bem como subtrair, 

destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, 

total ou parcialmente, informação que se 

encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso 

ou conhecimento em razão do exercício das 

atribuições de cargo, emprego ou função 

pública;  

III - agir com dolo ou má-fé na análise das 

solicitações de acesso à informação;  

IV - divulgar ou permitir a divulgação ou acessar 

ou permitir acesso indevido à informação sigilosa 

ou informação pessoal;  

V - impor sigilo à informação para obter proveito 

pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação 

de ato ilegal cometido por si ou por outrem;  

VI - ocultar da revisão de autoridade superior 

competente informação sigilosa para beneficiar a 

si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e  

VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, 

documentos concernentes a possíveis violações 

de direitos humanos por parte de agentes do 

Estado.  

 

§ 1o  Atendido o princípio do contraditório, da 

ampla defesa e do devido processo legal, as 

condutas descritas no caput serão consideradas:  

 

I - para fins dos regulamentos disciplinares das 

Forças Armadas, transgressões militares médias 

ou graves, segundo os critérios neles 
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estabelecidos, desde que não tipificadas em lei 

como crime ou contravenção penal; ou  

 

II - para fins do disposto na Lei no 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e suas alterações, infrações 

administrativas, que deverão ser apenadas, no 

mínimo, com suspensão, segundo os critérios 

nela estabelecidos.  

 

§ 2o  Pelas condutas descritas no caput, poderá o 

militar ou agente público responder, também, por 

improbidade administrativa, conforme o disposto 

nas Leis nos 1.079, de 10 de abril de 1950, e 

8.429, de 2 de junho de 1992. 

 

 

10. Não bastasse o impedimento pela LAI, vislumbra-se ainda pela 

Resolução n. 1021/07 do CONFEA, artigo 46 c/c artigo 56 que poderão a partir 

da homologação do registro de candidatura ter divulgado nos órgãos de 

comunicação oficial do Confea e do Crea, reservado espaço e condições 

igualitárias, material de campanha, desde que atendido o citado artigo 46, inciso 

I e II da supracitada resolução.  

Isto posto, esta Procuradora Jurídica opina pelo indeferimento do pedido, haja 

vista que o documento solicitado contempla dados de caráter personalíssimo o 

que não lhe torna público. 

 É o parecer que se submetemos à apreciação desta Comissão Eleitoral.”  

 

Desta forma, DELIBEROU, por acompanhar o parecer do Departamento 

Jurídico, indeferindo o pedido e comunicar o candidato. Aprovaram por 

unanimidade a presente deliberação os seguintes Conselheiros: JOSÉ ANTONIO 

MAIOR BONO, JUAREZ CASSER DA CUNHA CLEMENTE, LUIZ MARCELO 

VERÃO DA FONSECA e WILLIAN ZIMI ORTEGA PADILHA.-.-.-.-.-.-.-.-.-  

 

Campo Grande, 5 de dezembro de 2017 

 

 

 

 

 
ENG. AGR. JORGE WILSON CORTEZ 

COORDENADOR CER-MS 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l1079consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm

