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Ata da Reunião Extraordinária do Congregação do
Instituto de Estudos em Direito e Sociedade (IEDS),
realizada no dia 04 de junho de 2018, às 15 horas e
vinte minutos, na sala 25.

1 Aos quatro dias do mês de junho do ano de dois míl e dezoito, às quinze horas e vinte minutos, na
2 sala vinte e cinco, reuniu-se o Congregação do instituto do de Estudos em Direito e sociedade, com
3 a presença dos seguintes Conselheiros: Micheli Pereira de Meio; Hirohito Diego Athayde Arakawa;
4 Lorena Santiago Fabeni; Eliana Borges da Silveira; Lídia Mana Guimarães de Miranda; Mana Rosa
5 Gonçalves da Salva e Amanda Bona, sob a Presidência do Jorre Luís Ribeiro dos Santos.
6 Verificando o Quórum, a Presidência cumprimentou todos dando por aberta a sessão e passamos a
7apreciar o seguinte ponto de pauta: Apreciação de pedido de cópia do processo
8 23479.004358/2016-03: O presidente in6orTnou que em data de 15 de maio de 2018, este Instituto
9 de Estudos Direito e Sociedade (IEDS) recebeu solicitação, para a retirada de cópia(s) do

10 processo 23479.004358/2016-03, pela solicitante Mana Rosário Pereira de Lama. O pedido
llapresentou como fiindamentação o art. 7'. $ 3', da Lei 12.527/2011 e o art. 20, do Decreto
i2 7.724/2012. O processo foi localizado, para fins de disponibilização das cópias, contudo, verificou-
]3 se que o mesmo traz informações pessoais, diretamente ligadas à honra e imagem de terceiros, não
14 sendo a solicitante mencionada em nenhum momento no curso do referido processo. Os
15 Conselheiros decidiram indeferir o pleito, considerando que o acesso às infomlações do aludido
i6 feito administrativo traz informações pessoais, cujo acesso é restrito a agentes públicos autorizados
i7 e à pessoa a que ele se referir, com base no art. 31, $ 1', 1, da Lei de Acesso à Informação.
18 Inclusive, conforme o art. 34 da Lei 12.527/2011, cabe responsabilização aos órgãos ou entidades
19 públicas pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida
20 de informações pessoais. Não obstante, a solicitante não preenche os requisitos constantes do art.
21 31, $ 1'. 11, da Lei 12.527/2011. Por fim, em atendimento ao art. 11, $ 4', da Lei de Acesso à
22 Informação, a Congregação do IEDS entendeu que solicitante poderá recorrer da referida decisão à
23 Reitoria, no prazo de 10 dias, consoante art. 15, da lei supracitada. 2o. Afastamento da professora
24 Lorena Santiago Fabeni para participar de evento acadêmico: O professor Jorre Luís Ribeiro
25 dos Santos informou sobre o afastamento da docente Lorena Fabeni. O citado afastamento é em
26 virtude da participação da docente no ll Fórum Nacional de Clínicas Jurídicas no Brasil do IV
27 Encontro da Rede Amazónica de Clínicas de Direitos Humanos que acontecerá entre os dias 06 a 08
28 de maio de junho de 2018. Em evento da Universidade Federal do Paraná. em parceria com a
29 PUCPR, em Curitiba. Em deliberação, foi aprovado, por unanimidade. Não havendo mais nada a
30 tratar, a Presidência agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão às quinze horas e
31 cinquenta e cinco minutos, da qual, para constar, eu, Mana Rosa Gonçalves da Salva, Secretária
32 Executiva do Instituto de Estudos er#'Direito e Sociedade, lavrei a presente ata que, se aprovada.
33 será assinada por mim,
34 Jorre Luas Ribeiro dos
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pelo Senhor I'reslclente e demais conselheiros
Santos
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