
CGU
Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União
OGU – Ouvidoria-Geral da União
Coordenação-Geral de Recursos de Acesso à Informação

PARECER

Referência: 10002.000035/2017-03

Assunto: Recurso contra decisão denegatória de acesso a informação.

Restrição de 
acesso: Sem restrição

Resumo: Objeto do pedido:  requerente solicita títulos acadêmicos de funcionários da
empresa,  elencados  nominalmente  no pedido,  com vistas  a  exercer  controle
social dos processos seletivos para os cargos comissionados em apreço.
Opinião técnica:  opina-se pela perda do objeto, uma vez que as informações
sobre titulação dos funcionários foram respondidas ao cidadão, em 03/07/2017,
após solicitação de esclarecimentos enviada pela CGU ao requerido. 

Órgão ou 
entidade 
recorrido (a):

BB Tecnologia e Serviços

Recorrente: C.

Palavras-Chave: 1 - Diploma/Histórico escolar; 2 - Controle social; 3 -  Ato Discricionário; 4 -Acata-se a
argumentação do recorrente; 5 – Perda de Objeto; 6 - Disponibilizar a informação, por
ser  de  interesse  público,  em  transparência  ativa;  garantir  que  a  autoridade
responsável por julgar o recurso de segunda instância seja a autoridade máxima da
instituição pública.

Senhora Ouvidora-Geral da União,

1. O presente parecer trata de solicitação de acesso à informação com base na Lei nº 12.527/2011,

conforme resumo descritivo abaixo apresentado:

RELATÓRIO 



ATO DATA TEOR

Pedido Inicial
17/02/201

7

“Quero saber quais títulos acadêmicos foram apresentados pelos

funcionários:

Maria Gilzeni dos Santos

Murilo Crocetta

Ana Paula Ferreira”

Resposta Inicial
10/03/201

7

“Prezado Cidadão,

Em  resposta  a  sua  solicitação  SIC  NUP 000035201703,

informamos  que  os  funcionários  elencados  cumpriram as

exigências contidas nos respectivos editais, quais sejam:

Maria Gilzeni dos Santos - Edital 2010/004 - item 13.4.2;

Murilo Crocetta - Edital 2012/001 - item 13.7;

Ana Paula Ferreira - Edital 2010/001 - Item 13.4.2.

Atenciosamente. ”
Recurso à

Autoridade
Superior

11/03/201
7

“Quero  detalhes  quais  foram  apresentados,  pois  eles

ocupam cargos que exigem cursos em determinadas áreas. ”

Resposta do
Recurso à

Autoridade
Superior

17/03/

“Prezado Cidadão,

Em  resposta  a  sua  solicitação  SIC  NUP0  00035201703,

informamos que manteremos a resposta anterior.

Os  funcionários  elencados  cumpriram  as  exigências

contidas nos respectivos editais, quais sejam:

MARIA  GILZENI  DOS  SANTOS  -  Edital  2010/004  -  item

13.4.2;

Murilo Crocetta - Edital 2012/001 - item 13.7;

Ana Paula Ferreira - Edital 2010/001 - Item 13.4.2.”

Recurso à
Autoridade Máxima

17/03/201
7

“Quero  Informações  dos  funcionários,  pois  os  mesmos

ocupam cargos comissionados, e existe cláusula contratual

com formação especifica. ”

Resposta do
Recurso à

Autoridade Máxima

23/03/201
7

“Prezado  Cidadão,  em  resposta  à  sua  solicitação  SIC  NUP

000035201703,  informamos  que  nos  processos  para

preenchimento de cargos comissionados são avaliados requisitos

específicos para a função. ”
Recurso à CGU 28/03/201

7
“se  os  processos  para  preenchimento  de  cargos

comissionados são avaliados requisitos  específicos  para a

função , é uma falácia, pois há regulamentação contratual
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mínima como consta no item 2.19 no contrato no qual esses

colaboradores  estão  prestando  serviço  ,  e  é  de  suma

importância sabermos se eles tem o requisito contratual .”

É o relatório.

Análise 

1. Quanto ao cumprimento do art.  21 do Decreto nº 7.724/2012, observa-se que  consta da

resposta que a autoridade que proferiu a decisão,  em primeira instância,  é  a  autoridade

hierarquicamente  superior  à  que  adotou  a  decisão  inicial.  Não  consta,  contudo,  que  a

autoridade que proferiu a decisão, em segunda instância, seja o dirigente máximo daquela

empresa. Nesse sentido, verifica-se que  não foi cumprida, em segunda instância,  a norma

abaixo:

Art. 21.  No caso de negativa de acesso à informação ou de não fornecimento

das razões da negativa do acesso, poderá o requerente apresentar recurso no

prazo  de  dez  dias,  contado  da  ciência  da  decisão,  à  autoridade

hierarquicamente superior à que adotou a decisão, que deverá apreciá-lo no

prazo de cinco dias, contado da sua apresentação.

Parágrafo  único.  Desprovido  o  recurso  de  que  trata  o  caput,  poderá  o

requerente  apresentar  recurso  no prazo  de  dez  dias,  contado da ciência  da

decisão, à autoridade máxima do órgão ou entidade, que deverá se manifestar

em cinco dias contados do recebimento do recurso.

2. No que tange os requisitos de admissibilidade, registre-se que o recurso foi apresentado a CGU de

forma tempestiva e recebido na esteira do disposto no caput e §1º do art. 16 da Lei nº 12.527/2011,

bem como em respeito ao prazo de  10 (dez) dias  previsto no art. 23 do Decreto nº 7724/2012,

nestes termos:

Lei nº 12.527/2011

Art. 16. Negado o acesso a informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo

Federal, o requerente poderá recorrer à Controladoria-Geral da União, que deliberará

no prazo de 5 (cinco) dias se:
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(...)

§ 1o O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Controladoria Geral

da  União  depois  de  submetido  à  apreciação  de  pelo  menos  uma  autoridade

hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão impugnada, que deliberará

no prazo de 5 (cinco) dias.

Decreto nº 7724/2012

Art. 23. Desprovido o recurso de que trata o parágrafo único do art. 21 ou infrutífera a

reclamação de que trata o art. 22, poderá o requerente apresentar recurso no prazo

de  dez  dias,  contado  da  ciência  da  decisão,  à  Controladoria-Geral  da  União,  que

deverá se manifestar no prazo de cinco dias, contado do recebimento do recurso.

3.  Ainda quanto aos requisitos de admissibilidade do recurso, no que concerne à autoridade

que profere à decisão, cumpre ainda a CGU considerar Súmula CMRI nº 5/2015, que visa

tutelar legítima confiança do interessado para que o recurso seja apreciado, inclusive por

autoridade incompetente no âmbito do processo administrativo, a fim de que este não sofra

limitação ao direito de revisão da decisão. 

Em respeito à segurança jurídica, tampouco poderá o órgão ou entidade alegar a nulidade do

ato em proveito próprio.

Nesse sentido, versa a Súmula CMRI nº 5/2015:

“Poderão  ser  conhecidos  recursos  em  instâncias  superiores,  independente  da

competência  do  agente  que  proferiu  a  decisão  anterior,  de  modo a  não cercear  o

direito fundamental de acesso à informação. ” 

4. Superadas as avaliações preliminares, constata-se que o requerente busca em seu pedido

inicial  acesso  às  titulações  acadêmicas  detalhadas  de  três  funcionários  da  empresa  BB

CGU SAS, Quadra 01, Bloco A - Edifício Darcy 
Ribeiro
Brasília/DF - CEP 70070-905

4



Tecnologia  e  Serviços,  a  saber:  Maria  Gilzeni  dos  Santos;  Murilo  Crocetta;  e  Ana  Paula

Ferreira.

5. Desde a resposta inicial, a empresa alega que os funcionários supramencionados atenderam

os requisitos dos respectivos editais de seleção dos cargos comissionados para que foram

nomeados, quais sejam: Edital 2010/004 - item 13.4.2; Edital 2012/001 - item 13.7; Edital

2010/001 - Item 13.4.2.

6. Dessa forma, foi mantida interlocução com a BB Tecnologia e Serviços com o objetivo de se

obter  maiores  informações  sobre  as  titulações  acadêmicas  apresentadas  por  tais

funcionários,  com vistas  a  cumprir  o  princípio da  máxima divulgação de informações  de

interesse público, neste caso em transparência passiva. Notou-se que a empresa em questão

não indicou, nas respostas ao cidadão, fundamentação legal para sigilo ao detalhamento da

informação. 

7. A CGU entende, em suas decisões, que informações sobre titulação acadêmica ou outros

requisitos  mínimos  de  processos  seletivos  são  informações  de  interesse  público.  Tal

entendimento é fundamentado no princípio da máxima divulgação das informações públicas,

em “observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção”, consoante ao

artigo 3º, I, da Lei nº 12.527/20177. Este princípio vincula a atividade de todos os órgãos e as

entidades privadas  sem fins  lucrativos  que recebem recursos  públicos.  A aplicação deste

princípio implica que requerimentos de acesso à informação somente podem ser denegados

quando a  autoridade pública  demandada demonstrar  concretamente que sua publicação

poderá trazer risco de dano substancial a um direito constitucional ou um direito legalmente

protegido, que não se aplica ao caso em apreço. 

8. Em atendimento à solicitação de maiores esclarecimentos da CGU, a empresa respondeu o

pedido de acesso à informação ao cidadão, em 03/07/2017, quando informou as titulações

dos funcionários, a saber: “Maria Gilzeni  dos Santos - certificado de conclusão do ensino

médio, Murilo Crocetta - certificado de bacharel em Administração de Empresas, e Ana Paula

Ferreira - certificado de graduação em Direito. ”  

9. Constata-se, à luz da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, acessória à Lei de Acesso à

Informação, a perda do objeto do recurso interposto, uma vez que as informações requeridas

pelo cidadão foram respondidas no dia 03/07/2017 pela empresa BB Tecnologia e Serviços,

em atendimento ao pedido de esclarecimento da CGU àquela autarquia. 
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Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999:

Art. 52. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua

finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível,  inútil  ou prejudicado por fato

superveniente.

Conclusão

10. De todo  o  exposto,  opina-se  pela  perda  do  objeto,  visto  entender  que  a  solicitação do

cidadão foi integralmente respondida pela BB Tecnologia, em 03/07/2017, após solicitação

de esclarecimentos da CGU com aquela empresa. 

11. Observamos  que  o  recorrido  descumpriu procedimento fundamental  da  Lei  de  Acesso à

Informação, quanto à competência da autoridade responsável pela resposta em 2ª instância

recursal. Dessa forma, recomenda-se orientar a autoridade de monitoramento que reavalie

os fluxos internos para assegurar que a autoridade que profira a decisão seja a autoridade

competente nos termos do Decreto nº 7.724/12.

FLÁVIA LEMOS SAMPAIO XAVIER
Supervisora

Coordenação-Geral de Recursos de Acesso à Informação
Ouvidoria-Geral da União 
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DESPACHO

De acordo.
À consideração superior, pela perda de objeto do recurso.

ÉRICA BEZERRA QUEIROZ RIBEIRO
Coordenadora-Geral de Recursos de Acesso à Informação
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D E C I S Ã O  

 No  exercício  das  atribuições  a  mim  conferidas  pelo  inciso  V  do  artigo  13  Decreto

8.910/2016, de 22 de novembro de 2016, adoto, como fundamento deste ato, o parecer acima, para

decidir pela perda de objeto do recurso interposto, nos termos do art. 23 do Decreto 7.724/2012, no

âmbito do pedido de informação nº  10002.000035/2017-03, direcionado à  BB TECNOLOGIA E

SERVIÇOS.

MARLENE ALVES DE ALBUQUERQUE
Ouvidora-Geral da União

Substituta
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Controladoria-Geral da União

Folha de Assinaturas

Referência: PROCESSO nº 10002.000035/2017-39

Documento: PARECER nº 5275 de 07/07/2017

Assunto: Recurso contra decisão denegatória de acesso à informação

Ouvidora-Geral da União – Substituta

Assinado Digitalmente em 07/07/2017

MARLENE ALVES DE ALBUQUERQUE

Signatário(s):

De acordo. À consideração superior.

Relação de Despachos:

Assinado Digitalmente em 07/07/2017

ANALISTA DE FINANCAS E CONTROLE

ERICA BEZERRA QUEIROZ RIBEIRO

Aprovo.

Relação de Despachos:

Assinado Digitalmente em 07/07/2017

Ouvidora-Geral da União – Substituta

MARLENE ALVES DE ALBUQUERQUE

Este despacho foi expedido eletronicamente pelo SGI. O código para verificação da autenticidade deste 

documento é: 5f63281a_8d4c52987832acd
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