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ASSUNTO: DENÚNCIA 

 

 

DENÚNCIA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES ATINENTES 
À CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE SIGILO DE ATOS 
PÚBLICOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 
DA TRANSPARÊNCIA E DA PUBLICIDADE. LEI FEDERAL 
N° 12.527/2011 E DECRETO ESTADUAL N° 46.475/2018. 
NÃO ATENDIMENTO À DECISÃO ANTERIOR DESTA 
CORTE. NOTIFICAÇÃO. COMUNICAÇÃO.  

 

 

Trata o presente de Denúncia, com caráter sigiloso, formulada por 

pessoas jurídicas de direito privado, em face de supostas irregularidades perpetradas 

pela Secretaria de Estado da Casa Civil e pela Controladoria Geral do Estado do 

Rio de Janeiro, atinentes à inoperância de mecanismo de revisão de classificação de 

informações públicas em grau de sigilo no âmbito estadual, em desacordo com a 

regulamentação local da Lei Federal n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).  

 

Em breve síntese, alegam as empresas o suposto descumprimento do 

Capítulo VI do Decreto Estadual nº 46.475/20181, que institui a Comissão Mista de 

Transparência e dá providências relacionadas, bem como dos §§ 2º e 3º do art. 35 do 

aludido normativo2.  

 

                                      
1 Capítulo VI: Da Comissão Mista de Transparência 

2 Art. 35 - Negado o pedido de desclassificação ou de reavaliação pela autoridade classificadora, o 
requerente poderá apresentar recurso, no prazo de dez dias, contado da ciência da negativa, ao 
Secretário de Estado ou à autoridade com as mesmas prerrogativas, que decidirá no prazo de trinta dias.  

§ 1° - Nos casos em que a autoridade classificadora esteja vinculada a autarquia, fundação, empresa 
pública ou sociedade de economia mista, o recurso será apresentado ao dirigente máximo da entidade.  

§ 2° - Desprovido o recurso de que tratam o caput e o §1°, poderá o requerente apresentar recurso 
dirigido à Comissão Mista de Transparência, no prazo de dez dias, contado da ciência da decisão.  

§ 3º - Caberá à Comissão Mista de Transparência opinar acerca do pedido de desclassificação, 
submetendo-o em seguida ao Governador do Estado, para decisão. 
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Informam que, em maio de 2021, ao elaborar nota técnica a respeito da 

classificação de sigilosidade, pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, de 

documentos relativos à Operação Exceptis, as Denunciantes verificaram a inoperância 

da Comissão Mista de Transparência do Rio de Janeiro, a quem caberia, em 

reverência à transparência e à publicidade dos atos públicos, a desclassificação do 

grau de “reservado” dos referidos documentos, o que, segundo asseveram, 

caracterizaria violação ao art. 21 da Lei de Acesso à Informação, bem como ao 

Decreto Estadual nº 46.475/2018.  

 

Conforme afirmam, a efetividade do mecanismo estabelecido pelo Decreto 

Estadual nº 46.475/2018 para revisão da classificação de informações em grau de 

sigilo depende diretamente do funcionamento da Comissão Mista de Transparência, já 

que os mencionados §§ 2º e 3º do art. 35 do Decreto indicam a comissão como 

destinatária de apelação final, nos casos em que o pedido/recurso de desclassificação, 

ou de reavaliação de classificação, formulados em primeira instância, sejam negados. 

 

Por essas razões, solicitam as Denunciantes a esta Corte de Contas o que 

segue transcrito, in verbis:  

 

6.1.1. Investigação dos fatos narrados para determinação dos motivos da 
omissão apontada e dos agentes públicos responsáveis;  

6.1.2. Se aplicável, instauração de procedimento de responsabilização 
administrativa, cível e penal cabíveis aos agentes públicos que deram 
causa à omissão;  

6.1.3. Seja realizado termo de ajustamento de conduta com o Estado do 
Rio de Janeiro para que, no âmbito de suas competências, a Secretaria 
de Estado da Casa Civil: - cumpra imediatamente o disposto no art. 43 do 
Decreto 46.475/2018 e institua concretamente a Comissão Mista de 
Transparência; - realize os procedimentos necessários à publicação do 
Regimento Interno do colegiado no prazo definido pelo art. 51 do Decreto 
46.475/2018.  

6.1.4. Seja oficiada a Controladoria Geral do Estado para que, no âmbito 
de suas competências:  

- realize, junto à Casa Civil, o controle sobre a instalação da Comissão 
Mista de Transparência, garantindo o cumprimento do art. 43 do Decreto 
46.475/2018;  

- realize o controle do funcionamento da Comissão Mista de 
Transparência nos termos do art. 45 do Decreto 46.475/2018; - garanta 
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que o Regimento Interno contemple a divulgação ativa das atas de 
reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão Mista de 
Transparência, de forma a permitir o controle social sobre o 
funcionamento do colegiado 

 

Na última apreciação do feito, ocorrida em 01.07.2022, foi verificada a 

necessidade de complementação da documentação e dos esclarecimentos 

encaminhados pelo jurisdicionado em cumprimento ao determinado por esta Corte na 

primeira decisão prolatada neste feito, em 24.01.2022, razão pela qual foi 

providenciada nova comunicação direcionada aos atuais titulares da Secretaria de 

Estado da Casa Civil e da Controladoria Geral do Rio de Janeiro, nos seguintes termos: 

 

Pelo exposto e examinado, e com arrimo no art. 131-A do Regimento 
Interno deste Tribunal, profiro DECISÃO MONOCRÁTICA:  

I. Pelo CONHECIMENTO da presente Denúncia, uma vez presentes os 
requisitos necessários à sua admissibilidade;  

II. Pela COMUNICAÇÃO aos atuais titulares da Secretaria de Estado da 
Casa Civil e da Controladoria Geral do Rio de Janeiro, nos moldes do § 1º 
do art. 26 do Regimento Interno desta Corte, para que, no prazo 15 
(quinze) dias:  

II.1. Informe se a Comissão Mista de Transparência, prevista no caput do 
artigo 43 do Decreto Estadual nº 46.475/2018, foi constituída para o 
exercício de suas competências;  

II.2. Caso a Comissão Mista de Transparência tenha sido instituída, envie 
os seguintes documentos:  

II.2.a. Cópia do Ato de constituição com a respectiva publicação;  

II.2.b. Cópias das atas das reuniões realizadas;  

II.2.c. Cópia do Regimento Interno do colegiado;  

II.3. Caso a Comissão Mista de Transparência não tenha sido instituída, 
informe como está sendo operado o mecanismo de revisão de 
classificação de informações públicas em grau de sigilo no nível estadual, 
em atendimento a regulamentação local e a Lei Federal nº 12.527/2011 
(Lei de Acesso à Informação);  

III. Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO aos denunciantes, para que tomem 
ciência da decisão desta Corte. 

 

Retorna o processo a meu Gabinete, por força do disposto no art. 131-A, § 

5º, em face de informação da Coordenadoria Setorial de Prazos e Diligências – CPR, 

relatando o não atendimento, no prazo legal, à decisão supramencionada. 
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É o relatório.  

 

Examinados os autos, verifica-se que o processo não se encontra em 

condições de receber decisão de mérito. 

 

Embora tenham sido devidamente cientificados acerca da decisão proferida 

nestes autos em 01.07.2022, respectivamente, através dos Ofícios PRS/SSE/CGC n° 

17.925/20223 e n° 17.926/20224, o Sr. Nicola Moreira Miccione, Secretário da Casa 

Civil do Estado do Rio de Janeiro, e o Sr. Jurandir Lemos Filho, Controlador-Geral do 

Estado do Rio de Janeiro, quedaram-se inertes ao chamamento deste Tribunal.  

 

Entendo, portanto, que os responsáveis devem ser notificados para que 

esclareçam os motivos do não atendimento à comunicação desta Corte, bem como 

para que apresentem resposta aos itens constantes da decisão de 01.07.2022. 

 

Diante do exposto, com base no § 5º do art. 131-A do Regimento Interno 

deste Tribunal,  

 

VOTO: 

 

 

I. Pela NOTIFICAÇÃO do Sr. Nicola Moreira Miccione, Secretário da Casa 

Civil do Estado do Rio de Janeiro, e do Sr. Jurandir Lemos Filho, Controlador-Geral 

do Estado do Rio de Janeiro, na forma do art. 26, § 2º, do Regimento Interno desta 

Corte, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem razões de defesa quanto ao 

não atendimento da decisão proferida neste feito em 01.07.2022, sem prejuízo de seu 

atendimento; e  

 

 

                                      
3 Comunicação publicada no DOERJ de 11.07.2022. 

4 Recebido através do SICODI em 08.07.2022. 
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II. Pela COMUNICAÇÃO às Denunciantes, na forma do art. 26, § 1° do 

Regimento Interno desta Corte, para que tomem ciência desta decisão. 

 

GCS-2, 
 

 
ANDREA SIQUEIRA MARTINS 

CONSELHEIRA SUBSTITUTA 
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