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INTERESSADO: Procuradoria Geral

ASSUNTO: Diretriz formal para o acesso à
informação relacionada a servidores, alunos e
docentes da Universidade. Hipóteses.

PARECER

Senhor Procurador Geral,

Em atençäo à solicitação da d. Procuradoria Geral

para emissão de diretriz formal quanto ao acesso a informações

relacionadas a servidores, alunos e docentes da Universidade (fls. 2),

propomos o que segue:

Em relação à Universidade, há duas categorias de

informações concernentes a servidores, alunos e docentes: a) informações

pessoais; e b) informações institucionais.

As informações pessoais referem-se à intimidade, a

vida privada, honra e imagem das pessoas.l Em regra, apenas o titular das

informaçöes pessoais tem direito de acesso aos seus registros. Terceiros

poderão ter acesso mediante consentimento expresso do titular.2 Como

exemplo de informaçÕes pessoais, podemos citar: dados de ficha cadastral

1 Cf. inciso X do art. 50 da CF e $ 1o do art. 31 da Lei no 12.527111
2 Cf. inciso ll do $ 1o do art. 31 da Lei no 12.527111.
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de alunos, servidores ou docentes,3 prontuário médico, atestado ou laudo

médico, contrato de trabalho de servidores e docentes, vida acadêmica de

discentes - histórico escolar, aprovação em disciplinas - etc.

As informações institucionais referem-se,

basicamente, a: a) existência e natureza do vínculo da pessoa em relação

à Universidade; b) exercício, atual ou pretérito, de cargo, mandato, funçöes

ou atividades; e c) registros administrativos de responsabilidade patrimonial

ou relativos ao uso de bens. Em regra, as informações institucionais são de

interesse público e podem ser fornecidas a terceiros. A USP, por meio do

sistema Urânia,a possibilita a consulta virtual da situação de vínculo de

alunos, servidores e docentes da Universidade, ativos e inativos.

Em caráter excepcional, as informações pessoais

podem ser fornecidas a terceiros, sem o consentimento do titular, nas

seguintes hipóteses: a) prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa

estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e
exclusivamente para o tratamento médico; b) realização de estatísticas e

pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em

lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se

referirem; c) cumprimento de ordem judicial; d) defesa de direitos humanos;

e) proteção do interesse público e geral preponderante;s e f) apuração de

irregularidades em que o titular das informaçÕes estiver envolvido ou açöes

voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância, mas

mantida, em ambos os casos, a restrição de acesso às informações

relativas à intimidade.6 Cabe à Administração, em cada caso, verificar a

t Os dados cadastrais säo aqueles declarados pela pessoa a que se referem
a https://uspd iqital. usp. b r I uranial

no 12.527111
no 12.527111
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Cf. S 3" do art. 31 da Lei
Cf. S 40 do art. 31 da Lei
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subsunção do fato à hipótese, atribuído o ônus da prova da situaçäo fática

ao requerente que a alega.

Ressaltamos que as informações pessoais

relacionadas a alunos, servidores e docentes da Universidade devem ser

fornecidas sempre que houver ordem judicial. Nas hipóteses de solicitação

judicial, requisição de autoridade policial, do Ministério Público, do Tribunal

de Contas, ou solicitaçäo de entidades públicas ou privadas, as

informações pessoais apenas poderão ser fornecidas em caráter

excepcional, nas hipóteses "â", "b", "d", "e" e "fl' mencionadas no parágrafo

anterior.
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Para simplificar a explanação acima,

abaixo quadro resumo de diretrizes quanto ao acesso de

referentes a alunos, servidores e docentes da Universidade.

Quadro Resumo de Diretrizes de Acesso a lnformações
referentes a pessoas vinculadas à Universidade

oferecemos

informações

Categoria de
informação

Regra Exceção
(aplica-se a qualquer interessado)
a) prevenção e diagnóstico médico,
quando a pessoa estiver física ou
legalmente incapaz, e para
utilização única e exclusivamente
para o tratamento médico;

b) realizaçäo de estatísticas e
pesquisas científicas de evidente
interesse público ou geral, previstos
em lei, sendo vedada a identificaçâo
da pessoa a que as informaçöes se
referirem;

c) cumprimento de ordem judicial;

d) defesa de direitos humanos;

Pessoal

(intimidade, vida
privada, honra e
imagem)

apenas o titular
tem acesso.

terceiro pode ter
acesso mediante
consentimento
do titular.
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Do exposto, sub censura da d. Chefia, submetemos à

análise de V. Sa

É o parecer

Procuradoria Geral, 6 de fevereiro de 2014

LA F
Proc or

Procuradoria Acadêmica e de Convênios
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e) proteção do interesse público e
geral preponderante; e

f) apuração de irregularidades em
que o titular das informações estiver
envolvido ou ações voltadas para a
recuperaçäo de fatos históricos de
maior relevância, mas mantida, em
ambos os casos, a restrição de
acesso às informações relativas à
intimidade.

lnstitucional

(vínculo da
pessoa em
relação à
Universidade;
exercício, atual
ou pretérito, de
cargo, mandato,
funçöes ou
atividades;
registros
administrativos
de
responsabilidade
patrimonial ou
relativos ao uso
de bens.)

acesso permitido
a todos.

(pode estar na
lnternet)

Não se aplica
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