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RJ, 19/08/2015 

Código da Manifestação: 157.081.438.056 

 

At. Sra. Isabel da Cunha Bisch 

Prezada Senhora, 

 

Em atenção ao seu pedido de acesso à informação sobre as 

normativas do TCE-RJ que disciplinam a Lei de Acesso à Informação no 

âmbito da Corte de Contas, informamos que foi aberto o processo TCE nº 

12.573-6/15 cujo parecer jurídico de fls. 08/09 opina pelo deferimento do 

seu pedido e assim se manifesta: 

(...) 

“O acesso à informação pública está previsto na Lei Federal nº 12.527/11 e, no âmbito 

do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, pela resolução TCE nº 275/2013. 

Por sua vez, os pareceres que tratam das informações de caráter pessoal/sigiloso 

dependem da análise do caso concreto, podendo ser esclarecido que a própria Lei Federal nº 

12.527/2011 assegura a proteção da informação pessoal, conforme o disposto nos seguintes 

artigos: 

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I a III – Omissis 

IV – informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou 

identificável; 

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

procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: 
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I a III – Omissis 

III – proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua 

disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. 

 ................  

Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidades do agente público 

ou militar: 

IV – divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à 

informação sigilosa ou informação pessoal”. 

Através do portal eletrônico do TCE-RJ, www.tce.rj.gov.br em transparência, 

atendimento aos pedidos de informação ou mais especificamente através do link 

http://www.tce.rj.gov.br/web/guest/atendimento-aos-pedidos-de-informacao-lei- 

12.527/2011-  é possível , acessar casos já respondidos, como o exemplo abaixo, que 

enquadra no pedido.  

Solicitante: Luiz Gustavo Schmitt Silva 

Informação solicitada (resumo): Lista nominal de todos os funcionários concursados, 

comissionados e cedidos ao TCE-RJ, com respectivos locais  onde estão lotados e valores 

do salário bruto, além das gratificações e benefícios. 

Respostas: Ofício resposta e Processo TCE-RJ 9.684-8/15. 

Encaminhamos também, anexo, a Resolução nº 275 sobre a lei de acesso à 

informação no âmbito do TCE-RJ. 

Isto posto, colocamo-nos à disposição para quaisquer informações 

adicionais que porventura se façam necessárias. 

A Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

agradece seu contato. 

Atenciosamente, 
Ouvidoria do TCE-RJ 

http://www.tce.rj.gov.br/
http://www.tce.rj.gov.br/web/guest/atendimento-aos-pedidos-de-informacao-lei-%2012.527/2011-
http://www.tce.rj.gov.br/web/guest/atendimento-aos-pedidos-de-informacao-lei-%2012.527/2011-
http://www.tce.rj.gov.br/documents/10180/29399923/Of%C3%ADcio%20resposta.docx
http://www.tce.rj.gov.br/documents/10180/29399923/Processo%209.684-8_15.pdf

