
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

ACÓRDÃO

ADMINISTRATIVO. PROCESSO SOBRE FÉRIAS DE SERVIDOR. JUNTADA DE ATESTADO
E LAUDO MÉDICO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE ACESSO SIGILOSO AO PROCESSO
NEGADO. ATRIBUIÇÃO DE ACESSO RESTRITO. INSUFICIENTE PARA GARANTIR A
PROTEÇÃO DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS DO REQUERENTE NA FORMA DA LEI
12.527/2011 – LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. NECESSIDADE DE PUBLICIDADE DO
QUE FORA TRATADO SOBRE AS FÉRIAS. SIGILO APENAS DO ATESTADO E DO LAUDO
MÉDICO. CANCELAMENTO DOS DOCUMENTOS NO PRESENTE PROCESSO. CRIAÇÃO
DE PROCESSO SIGILOSO PARA TAIS DOCUMENTOS. INFORMAÇÃO NO PROCESSO DE
FÉRIAS DO NÚMERO DO PROCESSO QUE CONTÉM OS DOCUMENTOS SIGILOSOS.

1.A Constituição Federal, em seu art. 5º, X, determina que são invioláveis a intimidade, a
vida privada, a honra e a imagem das pessoas.
2.A Lei 12.527/2011 — Lei de Acesso à Informação —, por sua vez, determina que o
tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente, com respeito à
intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas e terão acesso restrito,
independentemente de classificação de sigilo, a agentes públicos legalmente autorizados e
à pessoa a que elas se referirem.
3.No processo administrativo desta Corte, operado pelo Sistema Eletrônico de
Informações – SEI, há três níveis de acesso possíveis: sigiloso, restrito e público. Nos
casos em que a Lei 12.527/2011 determina que há necessidade de sigilo é permitido
escolher o nível de acesso sigiloso. No entanto, se o caso for apenas de informações
pessoais o acesso a ser escolhido é o restrito.
4.Escolhido o acesso restrito os documentos serão disponibilizados a todos os usuários da
unidade em que o processo tenha tramitado, e não apenas a agentes públicos legalmente
autorizados e à pessoa a que elas se referirem, como determina a lei.
5.Assim, ainda que no acesso restrito haja um limite às informações pessoais do recorrente,
não há controle das pessoas que terão tal acesso, pois a restrição tem por referência a
unidade da Administração e não as pessoas, razão pela qual se o processo tramita em uma
determinada unidade estará disponível a todos que ali estão lotados.
6.Isso pode implicar, inclusive, responsabilidade da Administração pelos danos causados
em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações
pessoais, na forma do art. 34 da Lei 12.527/2011.
7.Recurso a que se dá parcial provimento, para determinar que o atestado e o laudo
médico do recorrente () sejam restritos aos agentes públicos legalmente autorizados e ao
recorrente.
8.No entanto, uma vez que as informações sobre as férias do servidor são públicas e
precisam ser disponibilizadas para diversos órgãos, o próprio servidor deve iniciar novo
processo de acesso sigiloso apenas com os documentos restritos e informar neste o número
do novo processo, para, só então, cancelar tais documentos deste processo. Após estes
procedimentos, o acesso ao presente processo deve ser alterado para público.

 
 

 
Decide o Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por

Acórdão TRF1-Corregedoria-GAGER 7325053         SEI 0001165-31.2018.4.01.8005 / pg. 1



unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
Brasília/DF, 6 de dezembro de 2018.
 

Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora

Documento assinado eletronicamente por Maria do Carmo Cardoso, Corregedora
Regional da Justiça Federal da 1ª Região, em 12/12/2018, às 18:35 (horário de Brasília),
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código
verificador 7325053 e o código CRC 1DEC72BD.
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