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Ata de reunião da Comissão Permanente de Acesso a Dados, Informações e 

Documentos (CPADID) 

 

Aos treze dias do mês de outubro de 2022, às 11h, realizou-se, de forma remota pela 

plataforma Teams, reunião da Comissão Permanente de Acesso a Dados, Informações e 

Documentos (CPADID). Presentes: Daliane Aparecida Silvério de Sousa, Diretora da 

SGIDOC, na condição de presidente da Comissão; Diogo Vieira Guerra, coordenador da 

COARQ; Nicola Margiotta Junior, representante da DGER; Gabrielle Tatith Pereira, 

representante da ADVOSF; Susane Guida de Souza, representante da CONLEG, Maciel 

Rodrigues Pereira, coordenador-geral da SGIDOC, como convidado, e Pérsio Henrique 

Barroso, como secretário. Pauta: continuação da deliberação sobre a consulta da AUDIT 

a respeito da possibilidade de restrição de acesso a dados pessoais recebidos em 

documentos externos não classificados ou sem restrição de acesso. Dando início à 

reunião, a presidente passou a palavra ao secretário Pérsio Henrique Barroso para leitura 

da minuta de resposta à consulta feita pela AUDIT, elaborada após as discussões havidas 

na reunião anterior, para servir de base à decisão da Comissão. Após a leitura, foi aberta 

a discussão, com a participação de todos os membros, tendo sido deliberado o envio de 

resposta à AUDIT nos seguintes termos:  “A Comissão, após estudo mais aprofundado 

da questão, entende que a AUDIT, como unidade do Senado Federal que realiza 

tratamento de dados pessoais, tem competência para restringir o acesso, no SIGAD, a 

documentos que contenham dados pessoais, segundo as normas legais e regulamentares, 

ainda que compartilhados por outro órgão público que não os tenha restringido – no caso 

o Tribunal de Contas da União. Assim, mesmo que o documento que contenha dados 

pessoais não tenha sido objeto de restrição de acesso pelo órgão produtor, tem a AUDIT 

competência para fazê-lo, como medida de segurança para sua proteção, evitando 

vulnerabilidades. A restrição de acesso ao documento não conflita, no caso, com a 

atividade de fiscalização da Administração, tampouco com a publicidade do processo 

administrativo.” A resposta será enviada à AUDIT por ofício da Comissão. Nada mais 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h45min, da qual eu, Pérsio Henrique 

Barroso, lavrei a presente ata, que vai por todos os presentes assinada. 

 

Daliane Aparecida Silvério de Sousa 
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