
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. CERTIDÃO SOBRE PROCESSOS DISCIPLINARES EM CURSO 
CONTRA MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DO SIGILO. 
RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora o acesso a informações seja um direito com assento constitucional (art. 5º, XXXIII, 
CF/88), nos termos do art. 31, § 1º, da Lei 12.527/2011, as informações pessoais relativas à 
intimidade, vida privada, honra e imagem detidas pelos órgãos e entidades são restritas a agentes 
públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem, salvo autorização legal 
específica ou por consentimento expresso da pessoa a que se referirem. Em sentido semelhante, 
dispõe o Provimento-Coger-TRF1 129/2016, em seu art. 9º, § 1º: “§ 1º Os procedimentos 
disciplinares de competência da corregedoria tramitarão sob sigilo, ficando o acesso aos autos 
restrito ao Ministério Público Federal, aos interessados e seus procuradores. O registro do 
andamento processual constará no sistema informatizado referido no caput, preservado o sigilo e 
acessível aos interessados, mediante prévio credenciamento.”

2. Quanto ao consentimento, a lei dispensa a sua exigência quando a informação for necessária à 
defesa de direitos humanos de terceiros ou à proteção do interesse público geral e preponderante. 
Ademais, a restrição não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de 
irregularidades, conduzido pelo Poder Público, em que o titular das informações for parte ou 
interessado. No caso, não foi comprovada a pertinência ou relevância das informações pleiteadas 
em relação ao objeto dos processos que se pretende instruir, o que é indispensável para justificar a 
excepcional quebra do sigilo.

3. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Decide o Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal – 1ª Região, por maioria, com 
fundamento no art. 75, VII, do Regimento Interno do tribunal, negar provimento ao recurso, nos termos 
do voto do relator.

Brasília, 19 de março de 2020.

Desembargador Federal KASSIO MARQUES

Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região - relator

Documento assinado eletronicamente por Kassio Marques, Vice-Presidente, em 
27/03/2020, às 14:40 (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 8215364 e o código CRC 4B696545.
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