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Ata de reunião da Comissão Permanente de Acesso a Dados, Informações e 
Documentos (CPADID). 

 

Aos dezesseis dias do mês de setembro de 2022, às 10h, realizou-se, de forma remota pela 
plataforma Teams, reunião da Comissão Permanente de Acesso a Dados, Informações e 
Documentos (CPADID) com a presença dos membros designados pela Portaria da 
Diretoria-Geral 4274, de 29 de outubro de 2021. Presentes: Maciel Rodrigues Pereira, 
Coordenador-Geral da SGIDOC, na condição de presidente em exercício da Comissão; 
Victor Marcel Pinheiro, representante da SGM, Nicola Margiotta Junior, representante da 
DGER; Moisés de Oliveira Nazário, representante da SECOM; Diogo Vieira Guerra, 
representante da COARQ; Pérsio Henrique Barroso, coordenador da COINF, como 
convidado; e Inaiara de Souza Golob, chefe do Serviço de Informação ao Cidadão, como 
secretária. A reunião foi gravada, com o consentimento dos presentes. Pauta: 
Apresentação, pelo relator, Victor Marcel Pinheiro, de Parecer da Comissão sobre o 
Processo 00200.003343/2021-11 – procedimentos a serem adotados em relação ao acesso 
a dados referentes a sabatinas de autoridades indicadas. O presidente em exercício da 
Comissão, Maciel Rodrigues Pereira, abriu a reunião justificando a ausência da presidente 
da Comissão, por estar representando o Senado em evento internacional no mesmo 
horário. Mencionou, ainda, que o Parecer já havia sido encaminhado pelo relator aos 
membros, tendo, inclusive, recebido contribuições de Gabrielle Tatith Pereira, membro 
representante da ADVOSF. Em seguida, passou a palavra ao relator, que deu início à sua 
apresentação. Victor ressaltou que o Senado Federal já fez um esforço, há algumas 
décadas, para reavaliar seu arquivo documental, que se encontrava sob sigilo, com o 
objetivo de dar publicidade ao que fosse possível. Na década de 90, houve uma Comissão 
de Senadores, designada pelo Presidente do Senado, que realizou esse trabalho.  
Esclareceu que o Parecer inclui sugestões de encaminhamento do tema pelo Presidente 
do Senado Federal, autoridade responsável pela guarda documental e pela publicidade 
aos expedientes da Casa. Informou, ainda, que acata as sugestões de Gabrielle ao texto, 
particularmente no sentido de deixar clara a natureza consultiva da Comissão. O Parecer 
foi muito elogiado por todos os presentes, dada a sua alta qualidade técnica e 
fundamentação legal e histórica. Maciel mencionou que a publicação Arquivos Secretos 
conta a história do esforço feito à época para a reavaliação documental citada por Victor. 
Diogo apresentou questões relacionadas à operacionalização das recomendações e se esse 
aspecto deveria ser incluído no Parecer. Victor respondeu que, a seu ver, uma vez tomada 
uma decisão pelo Presidente, esta deve ser formalizada em Ato, o que traria segurança e 
uniformidade à operação relacionada às consultas recebidas. Diogo anunciou que os dois 
volumes do livro Arquivos Secretos serão disponibilizados em breve no portal do Arquivo 
do Senado Federal. Victor elogiou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos pelo Senado 
Federal ao longo de sua história, sendo um padrão de referência em trabalho legislativo 
de altíssimo nível, a exemplo da publicação citada. Na sequência, Pérsio apresentou 
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questão sobre a forma de encaminhamento do Parecer às autoridades decisoras e sugeriu 
a deliberação imediata, uma vez que todos os presentes foram unânimes em elogiar o voto 
apresentado, apresentando-se apenas a redação final posteriormente. Victor ponderou que 
seria mais prudente postergar a votação para uma próxima reunião, após concluídos os 
ajustes necessários ao texto, pois poderiam surgir outros aspectos importantes a partir de 
conversas com colegas e que não tenham sido incluídos.  Com base nesse argumento, os 
membros decidiram adiar a votação para data futura, a ser confirmada na próxima reunião 
da CPADID, agendada para 23/9/2022. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 
encerrada às 11h, da qual eu, Inaiara de Souza Golob, lavrei a presente ata, que vai por 
todos os presentes assinada. 
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