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Lei de Acesso à Informação - Recurso Submetido à CGU 

PARECER

Número do processo: 00075.000050/2020-75

Órgão: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 
CNPQ

Assunto: Recurso contra negativa a pedido de acesso à informação.

Data do Recurso à 
CGU:

06/03/2020

Restrição de acesso no
recurso à CGU (e-
SIC):

Não

Requerente Não identificado

Opinião técnica: Opina-se pelo provimento do recurso, nos termos do art. 7º, incisos II,
IV e V da Lei de Acesso à Informação, determinando-se que o CNPQ
proceda com a entrega das informações solicitadas nos item 2 e 3.1 do
pedido  inicial,  haja  vista  que  se  trata  de  solicitação  de  acesso  à
informação pública não protegida por hipóteses legais de sigilo.

Em razão da emergência sanitária provocada pela pandemia do COVID-
19,  que provocou a  adoção de  medidas  de  distanciamento social  em
diversos órgãos e entidades públicas federais, dificultando e, até mesmo,
impossibilitando  o  acesso  de  servidores  e  empregados  públicos  aos
arquivos  físicos  de  suas  organizações,  sugere-se  que  seja  concedido
prazo de cumprimento de decisão mais extenso do que o habitual. Caso
as medidas de distanciamento pessoal perdurem até a data estipulada
para  o  cumprimento  da  decisão,  recomenda-se  que  o  seu  prazo  de
atendimento seja reavaliado ulteriormente.

RELATÓRIO
Resumo das 
manifestações
do cidadão:

Inicial: Solicita acesso às seguintes informações, referentes à base de dados da
Plataforma Lattes, demandando que cada item seja respondido separadamente:
1. O sistema da Plataforma Lattes possui “Application Programming Interface”
(API) ou webservice?
1.1. Caso sim, em que tecnologia?
2. Quais são os sistemas conectados/integrados à Plataforma Lattes? Fornecer a
lista, indicando nome do sistema, instituição responsável e dados compartilhados
nessas integrações.
3. O CNPQ compartilha ou já compartilhou a base de dados da Plataforma Lattes
com outras instituições ou empresas?
3.1 - Caso sim, indicar quais e em que período o compartilhamento aconteceu,
bem como os eventuais instrumentos jurídicos (acordo de cooperação, termo de
cessão, termo de compartilhamento etc.) que respaldaram o ato.
1ª instância: Recorre quanto à resposta aos itens 2 e 3.1, nos seguintes termos:
Quanto ao item 2, alega que a resposta do CNPq é genérica e não permite saber
se  os  agentes  do  CNPq  possuem  conhecimento  de  sistemas



conectados/integrados à  Plataforma Lattes  ou não.  A esse respeito,  solicita  o
fornecimento das informações requeridas.
Quanto ao item 3.1, alega que a resposta do CNPq está incompleta, pois, ainda
que o CNPq não possua registro das datas de adesão das entidades, deve possuir
e fornecer a lista das 344 instituições referidas. Ademais, sobre a referência ao
art. 13 do Decreto 7724/2012, informa que o órgão não disponibilizou dados que
comprovam o trabalho adicional envolvido com o atendimento de sua demanda,
tais como o estado atual de armazenamento das informações (se em mídia física
ou  eletrônica),  o  volume  aproximado  de  informações/dados  (em  folhas  ou
megabytes, gigabytes, etc) e o tipo de tratamento dos dados que seria necessário
para disponibilização.
2ª instância: Recorre nos termos já apresentados anteriormente e acrescenta os
seguintes argumentos em favor de seu pleito:
• O CNPQ referiu-se a um "contato com à Comissão de Gestão da Plataforma

Lattes - COMLLATES", mas não informou a forma como ocorreu tal contato
nem forneceu seu inteiro teor,  em descumprimento ao art.  50, §1º da Lei
Federal 9.784/99.

• A aceitação de participação em órgãos colegiados, a despeito do prestígio,
pressupõe  disponibilidade  de  tempo,  e  cabe  ao  CNPq  estabelecer  e
providenciar as condições administrativas necessárias para que a capacidade
operacional seja compatível com a demanda.

• A simples menção a um número (1.685 processos) desprovido de contexto é
irrelevante e incapaz de servir de justificativa para a demora em atender a um
pedido de informação.

Respostas do 
órgão:

Inicial: Em resposta, presta informações sobre cada item.
1ª instância: No que se refere à reclamação, registra que a Comissão de Gestão
da Plataforma Lattes - COMLATTES é um colegiado, não contando com pessoal
dedicado, de forma exclusiva, para suas atividades, e informa que, no ano de
2019, tramitaram, somente pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI), 1.615
processos  administrativos  no  âmbito  desta  Comissão,  número  superior  ao
recebido por muitas áreas do CNPq. Desse modo, informa que as demandas são
atendidas conforme a capacidade operacional deste Conselho. 
No que se refere aos itens 2 e 3.1, informa que as respostas se mantêm como já
enviadas, tendo em vista que não houve alteração na Legislação aplicável que
respalda as respostas apresentadas pelo CNPq"
2ª instância: Reitera as respostas fornecidas anteriormente.

Resumo do 
Recurso à 
CGU:

Reitera os termos dos seus recursos anteriores e registrado reclamação quanto ao
atendimento dado à sua demanda.

Instrução do 
Recurso:

A instrução processual levou em consideração as tratativas entre requerente e
requerida, observadas as determinações da LAI e de sua regulamentação, bem
como a resposta do órgão em sede de esclarecimentos adicionais.

Análise 

1. O recurso trata de pedido em que se solicita acesso às seguintes informações, referentes à

base de dados da Plataforma Lattes:
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1 -  O sistema da Plataforma Lattes  possui  “Application Programming Interface”

(API) ou webservice?
1.1 - Caso sim, em que tecnologia?
2 - Quais são os sistemas conectados/integrados à Plataforma Lattes? Fornecer a

lista,  indicando nome do sistema,  instituição responsável e dados compartilhados

nessas integrações.
3 - O CNPQ compartilha ou já compartilhou a base de dados da Plataforma Lattes

com outras instituições ou empresas?

3.1 - Caso sim, indicar quais e em que período o compartilhamento aconteceu, bem

como os eventuais instrumentos jurídicos (acordo de cooperação, termo de cessão,

termo de compartilhamento etc) que respaldaram o ato.

2. Em resposta, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPQ

prestou as seguintes informações:
1. O sistema da Plataforma Lattes possui “Application Programming Interface”

(API) ou webservice?
1.1. Caso sim, em que tecnologia?

Sim. Por meio do sistema Lattes Extrator. O serviço de extração de currículos utiliza

o protocolo SOAP sobre HTTPS.

2. Quais são os sistemas conectados/integrados à Plataforma Lattes? Fornecer a

lista,  indicando  nome  do  sistema,  instituição  responsável  e  dados

compartilhados nessas integrações.

O CNPq não armazena ou possui lista de sistemas desenvolvidos por terceiros para

se conectar/integrar à Plataforma Lattes.

3. O CNPQ compartilha ou já compartilhou a base de dados da Plataforma

Lattes com outras instituições ou empresas?

O CNPq compartilha os dados da Plataforma Lattes via Lattes Extrator com aquelas

instituições  elegíveis,  conforme  detalhamento  disponível  em

http://memoria.cnpq.br/web/portal-lattes/extracoes-de-dados.

3.1 - Caso sim, indicar quais e em que período o compartilhamento aconteceu,

bem como os eventuais instrumentos jurídicos (acordo de cooperação, termo de

cessão, termo de compartilhamento etc) que respaldaram o ato.
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Os instrumentos utilizados atualmente são o Formulário de Habilitação e o Termo de

Responsabilidade,  disponíveis  em  http://memoria.cnpq.br/web/portal-

lattes/extracoes-de-dados.  Atualmente  há  344  instituições  autorizadas  a  utilizar  o

Lattes Extrator, tendo o seu cadastro ocorrido gradativamente no decorrer dos anos e

as  extrações  podem  ser  realizadas  sob  demanda  das  próprias  instituições  nos

períodos que lhes convier. Entende-se que o detalhamento das datas relacionadas a

cada instituição constitui-se  um pedido genérico,  desproporcional  e  desarrazoado

(Art. 13 do Decreto nº 7.724/2012).

3. Em sede recursal, entretanto, o requerente reiterou as solicitações contidas nos itens 2 e 3.1

do  pedido  inicial,  alegando,  acerca  do  item  2,  que  a  resposta  fornecida  foi  genérica  e

incompleta, e, quanto ao item 3.1, que mesmo que o Conselho não tenha registro das datas de

adesão das entidades, deve fornecer a lista das 344 instituições referidas. Ademais, asseverou

que o CNPQ não comprovou o trabalho adicional envolvido no atendimento da demanda.

4. Inicialmente, no que tange às demandas presentes no recurso a esta Controladoria-Geral da

União - CGU, referentes aos itens 2 e 3.1 do pedido inicial,  cumpre informar que ambas

versam sobre informações públicas passíveis de ser objeto de pedido de acesso, nos termos

do art. 7º, incisos II, IV e V da Lei de Acesso a Informação, uma vez que dizem respeito

diretamente à utilização da base de dados pública Plataforma Lattes. Por conseguinte, dado

que as solicitações do requerente tratam do compartilhamento dessa base de dados pública

com terceiros, entende-se  que as informações demandadas têm grande relevância para fins de

controle social, devido, principalmente, à natureza pública dos dados contidos na Plataforma.

5. Acerca da alegação de que o pedido de acesso é desproporcional e exige trabalhos adicionais

exorbitantes  para  o  seu  atendimento,  é  importante  ressaltar  que  a  negativa  de  acesso  a

informações públicas baseada no disposto pelo art. 13 do Decreto 7.724/2012 não prescinde

da comprovação tanto da desproporcionalidade da demanda quanto da inviabilidade do seu

atendimento.  Por  esse  motivo,  é  necessário  que  haja  indicação  das  razões  pelas  quais  o

pedido  é  considerado  desproporcional,  bem  como  o  detalhamento  dos  motivos  da

impossibilidade de disponibilização da informação em decorrência do volume de trabalhos

adicionais que ela enseja.

6. Sendo  assim,  diante  do  recurso  de  3ª  Instância  interposto  nesta  CGU,  verificou-se  a

necessidade  de  interlocução  com o  órgão,  a  fim de  solicitar  o  atendimento  à  demanda,
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mediante disponibilização de lista contendo o nome dos sistemas integrados à Plataforma

Lattes, bem como da Instituição responsável e dos dados compartilhados nessas integrações.

Na mesma ocasião, foi solicitada a possibilidade de detalhamento das datas relacionadas ao

compartilhamento do Sistema com cada Instituição. Por fim, tendo em vista que a negativa de

acesso a tais informações foi baseada no art. 13, II do Decreto nº 7.724/2012, demandou-se a

comprovação da desproporcionalidade do pedido e do trabalho adicional implicado no seu

atendimento.

7. No dia 23 de abril de 2020, em e-mail enviado a esta Controladoria, o CNPQ reiterou as

informações  prestadas  anteriormente,  mão não prestou qualquer  esclarecimento acerca da

desproporcionalidade da demanda, tal qual solicitado por esta Casa.

8. Após  análise  dos  esclarecimentos  prestados,  e  constatada  a  ausência  de  resposta  aos

questionamentos  sobre  as  razões  da  negativa  de  acesso  dada  nas  Instâncias  anteriores,

procedeu-se  com  o  envio  de  novo  pedido  de  esclarecimentos  ao  CNPQ,  reiterando  as

perguntas  encaminhadas  anteriormente.  Registre-se,  entretanto,  que  não  houve  qualquer

resposta por parte do Conselho.

9. Frente à omissão de resposta do CNPQ ao segundo pedido de esclarecimentos adicionais

enviado por esta Casa no dia 26 de abril de 2020, cumpre a esta CGU velar pela garantia do

direito  de  acesso  à  informação  pública  existente,  em  consonância  com  sua  missão  de

promover o aperfeiçoamento e a transparência da gestão pública.

10. Com esse  intuito,  e  dado  o  caráter  público  das  informações  solicitadas,  a  opinião  deste

Parecer  deve  ser  pelo  provimento  do  recurso,  de  forma  a  determinar  que  o  CNPQ

disponibilize, via sistema e-SIC, as seguintes informações solicitadas nos item 2 e 3.1 do

pedido inicial:  a)  lista contendo o nome dos sistemas conectados/integrados à Plataforma

Lattes, a instituição responsável e os dados compartilhados nessas integrações; b) lista das

instituições ou empresas com as quais o CNPQ compartilhou a base de dados da Plataforma

Lattes e em que período o compartilhamento aconteceu, bem como os eventuais instrumentos

jurídicos que respaldaram o ato.

Conclusão

11. Pelas razões supracitadas, opina-se pelo provimento do recurso, nos termos do art. 7º, incisos

II, IV e V da Lei de Acesso à Informação, determinando-se que o CNPQ proceda com a
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entrega das informações solicitadas nos item 2 e 3.1 do pedido inicial, haja vista que se trata

de solicitação de acesso à informação pública não protegida por hipóteses legais de sigilo.

12. Em razão da emergência sanitária provocada pela pandemia do COVID-19, que provocou a

adoção de medidas de distanciamento social em diversos órgãos e entidades públicas federais,

dificultando e, até mesmo, impossibilitando o acesso de servidores e empregados públicos

aos  arquivos  físicos  de  suas  organizações,  sugere-se  que  seja  concedido  prazo  de

cumprimento de decisão mais extenso do que o habitual. Caso as medidas de distanciamento

pessoal perdurem até a data estipulada para o cumprimento da decisão, recomenda-se que o

seu prazo de atendimento seja reavaliado ulteriormente.

13. À consideração superior.

ANA CLARISSA BERNARDINO MAIA
Auditora Federal de Finanças e Controle

D E S P A C H O
De acordo. Encaminhe-se ao Ouvidor-Geral da União – Adjunto.

RENATA ALVES DE FIGUEIREDO
Coordenadora-Geral de Recursos de Acesso à Informação
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CGU
Controladoria-Geral da União
Ouvidoria-Geral da União
Coordenação-Geral de Recursos de Acesso à Informação

D E C I S Ã O
No exercício das atribuições a mim conferidas pelo Decreto nº 9.681, de 03 de janeiro de

2019, adoto, como fundamento deste ato, nos termos do art. 23 do Decreto nº 7.724/2012, o parecer

anexo,  para decidir  pelo provimento  do recurso interposto,  no âmbito do pedido de informação

NUP 00075.000050/2020-75, direcionado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico - CNPQ. 

O CNPQ deverá disponibilizar ao requerente, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da

publicação  desta  decisão,  as  seguintes  informações:  a)  lista  contendo  o  nome  dos  sistemas

conectados/integrados  à  Plataforma  Lattes,  a  instituição  responsável  e  os  dados  compartilhados

nessas integrações; b) lista das instituições ou empresas com as quais o CNPQ compartilhou a base

de  dados  da  Plataforma Lattes  e  em que período o  compartilhamento  aconteceu,  bem como os

eventuais  instrumentos  jurídicos  que  respaldaram  o  ato.  As  informações  deverão  ser  postadas

diretamente no e-SIC, na aba “Cumprimento de Decisão”, no prazo acima mencionado.

Caso as medidas de distanciamento social levadas a cabo em razão da emergência sanitária

provocada pela pandemia do COVID-19 persistam até a data estabelecida para o cumprimento desta

decisão, o órgão deverá informar a CGU sobre a impossibilidade de seu cumprimento, indicando as

razões de fato para tal, bem como o ato normativo que instituiu as medidas restritivas provisórias,

para que se avalie a necessidade de prorrogação do prazo estabelecido.

FABIO DO VALLE VALGAS DA SILVA
Ouvidor-Geral da União - Adjunto

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

7



Entenda a decisão da CGU:
Não conhecimento - O recurso não foi analisado no mérito pela CGU, pois não atende a algum requisito que permita
essa análise: a informação foi declarada inexistente pelo órgão, o pedido não pode ser atendido por meio da Lei de
Acesso à Informação, a informação está classificada, entre outros.
Perda (parcial) do objeto - A informação solicitada (ou parte dela) foi disponibilizada pelo órgão antes da decisão da
CGU,  usualmente  por  e-mail.  A perda  do  objeto  do  recurso  também é  reconhecida  nos  casos  em que o  órgão  se
compromete a disponibilizar a informação solicitada (ou parte dela) ao requerente em ocasião futura, indicando prazo,
local e modo de acesso.
Desprovimento - O acesso à informação solicitada não é possível, uma vez que as razões apresentadas pelo órgão para
negativa de acesso possuem fundamento legal.
Provimento (parcial) – A CGU determinou a entrega da informação (ou de parte dela) ao cidadão.

Conheça mais sobre a Lei de Acesso à Informação:
Portal “Acesso à Informação”
https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br 
Publicação “Aplicação da Lei de Acesso à Informação na Administração Pública Federal”
https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/arquivos/aplicacao-da-lai-2019.pdf
Decisões da CGU e da CMRI
http://buscaprecedentes.cgu.gov.br/busca/SitePages/principal.aspx 
Busca de Pedidos e Respostas da LAI:
https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/assuntos/busca-de-pedidos-e-respostas/busca-de-pedidos-e-respostas    
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Controladoria-Geral da União

Folha de Assinaturas

Referência: PROCESSO nº 00075.000050/2020-75

Documento: PARECER nº 571 de 08/05/2020

Assunto: Recurso de 3ª instância – prazo 08/05/2020 (improrrogável) - CNPQ - provimento

OUVIDOR-GERAL DA UNIÃO ADJUNTO

Assinado Digitalmente em 08/05/2020

FABIO DO VALLE VALGAS DA SILVA

Signatário(s):

De acordo.

Relação de Despachos:

Assinado Digitalmente em 08/05/2020

OUVIDOR-GERAL DA UNIÃO ADJUNTO

FABIO DO VALLE VALGAS DA SILVA
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