
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Controladoria-Geral da União

Ouvidoria-Geral da União

DESPACHO

Referência: 25820.002834/2013-50 e 00075.000245/2013-96

Assunto: Recurso  contra  decisão  proferida  pelo  Ministério  da  Saúde  –  MS ao  pedido  de 
acesso à informação apresentado via e-SIC pela 

Senhor Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União,

O presente  Despacho  se  refere  ao  pedido  de  acesso  à  informação  formulado  pela   
 em 30/01/2013, que teve início com o protocolo 25820.002834/2013-50 e 

continuidade com o protocolo 00075.000245/2013-96, ambos tramitados via e-SIC.

2. Tendo  em vista  o  protocolo  25820.002834/2013-50,  em 30/01/2013,  a  cidadã  requereu  o
seguinte:

“SOLICITO A ESTE ÓRGÃO O QUADRO DE VAGAS PARA O CARGO  
DE  ADMINISTRADOR  LOTADOS  NOS  HOSPITAIS  FEDERAIS,  
INSTITUTOS E NÚCLEO ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO  
RIO DE JANEIRO, ESPECIFICANDO O QUANTITATIVO DE CARGOS  
EXISTENTES  VAGOS  E  OS  JÁ  OCUPADOS,  POIS  NECESSITO  ME  
INFORMAR DA ATUAL SITUAÇÃO DOS ADMINISTRADORES DO RJ  
DESTE MINISTÉRIO DA SAÚDE. DESDE JÁ AGRADEÇO E AGUARDO  
RETORNO”

3. A Secretaria Executiva do Ministério da Saúde esclareceu, aos 07/02/2013, que o Ministério
conta  com 224 cargos  de  administrador  vagos,  com provimento  autorizado pelo  Ministério  do 
Planejamento. Informou que os cargos pertencem ao órgão e não às unidades descentralizadas como 
núcleos estaduais e hospitais. Esclareceu que a lotação é feita a partir da necessidade e o interesse 
da  Administração.  Por  fim,  informou  que  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro  há  133  cargos  de 
administradores  ocupados.  Está  em  curso  procedimento  licitatório  para  definição  de  banca 
examinadora e, ao mesmo tempo, a administração está efetuando o levantamento das necessidades 
de profissionais nas unidades para se definir o quantitativo de vagas a ser destinados a elas.

4. Insatisfeita,  a  cidadã  interpôs  recurso  em  14/02/2013.  Alegou  que  lhe  foram prestadas
informações incompletas uma vez que recebeu informações gerais, e não detalhadas referente ao 
Estado do Rio de Janeiro.

5. Em resposta, aos 19/02/2013, a Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério
reforçou as  informações  anteriores  e  encaminhou em anexo quadro detalhado das  lotações  dos 
administradores do Rio de Janeiro. Reforçou que os cargos vagos pertencem ao órgão central e não 
às unidades descentralizadas; e que há estudos em andamento para levantar as necessidades para 
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relotação das vagas.

6. O prazo para interposição de recurso de segunda instância se findou em 1º/03/2013 sem que 
a cidadã apresentasse manifestação junto ao sistema e-SIC. Ocorre que, aos 20/02/2013, a cidadã 
apresentou via e-SIC pedido de acesso à informação destinado à CGU nº 00075.000245/2013-96. O 
conteúdo da manifestação era de recurso de segunda instância aos termos discutidos no pedido 
anterior, destinado ao Ministério da Saúde. Na oportunidade, a cidadã pontuou que recebeu dados 
gerais, mas que necessita saber o quantitativo de cargos de administrador vagos e ocupados somente 
no Estado do Rio de Janeiro. 

7. Em 1º/03/2013, a Ouvidoria-Geral da União sugeriu a recorrente protocolizar o recurso de 
segunda instância junto ao pedido anterior feito ao MS para a apreciação da autoridade máxima do 
referido  Ministério.  Pontuou  que,  caso  infrutíferos  os  recursos  junto  ao  Ministério,  poderá  ser 
registrado recurso de terceira instância à CGU. 

8. No dia seguinte, a cidadã interpôs recurso de primeira instância. Inconformada, encaminhou 
cópia de e-mail  que recebeu do Suporte  do Sistema Acesso da  CGU em 19/02/2013 contendo 
orientação para que o recurso de segunda instância fosse encaminhado à CGU, e não ao Ministério 
da Saúde. 

9. Aos  11/03/2013,  a  Ouvidoria  reforçou  que  a  autoridade  competente  para  apreciação  do 
recurso  de  segunda instância  é  o  Senhor  Ministro  de  Estado  da  Saúde.  Lamentou  o  equívoco 
contido na mensagem de e-mail  e  informou que a  solicitação da recorrente foi  encaminhada à 
autoridade competente para decisão. 

10. Na mesma data a cidadã interpôs recurso de segunda instância. Encaminhou os seguintes 
questionamentos à CGU sobre questões procedimentais envolvendo seu caso:

“- A CGU já enviou minha solicitação ao Ministério da Saúde? Então só  
aguardo?
- Caso a resposta seja sim,quanto tempo espero a resposta da CGU?
- Ou caso o Ministério da Saúde me responda, quanto tempo espero?
-  E  após  o  recebimento  da  resposta,  caso  esteja  em  desacordo  com  o  
solicitado tenho até dez dias para interpor recurso? Contado a partir do  
recebimento da resposta?
-  E  por  fim,  não  entendi  o  último  parágrafo:  "  ....  informamos  que  o  
presente  recurso  de  1ª  instância  foi  conhecido  e  no  mérito  negado  
provimento.".  Nesta informação o órgão afirma que todos os  protocolos  
abertos, recursos e a informação principal que almejo foi negada? Qual o  
significado deste informe?
-  Gostaria  de  saber  o  motivo  de  tanta  dificuldade  e  burocracia  para  
fornecer uma única informação.  Pedem para eu fazer  procedimentos  no  
sistema que não existem ícones liberados, passam etapas no email que não  
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são  verídicas  e  fornecem  prazos  para  entrar  com  recursos  que  já  se  
passaram.  Peço  esclarecimentos  solicitados  acima,  pois  completarão no  
final do mês de março 2 meses que solicito uma única informação e não  
consigo  obter.  Só  quero  um  quadro  com  o  quantitativo  dos  cargos  
vagos( vacâncias ) e na ativa de Administradores SOMENTE DO RIO DE  
JANEIRO.”

 
11. Aos 18/03/2013, a CGU encaminhou resposta aos questionamentos da cidadã, e em especial, 
destacou  que  as  razões  da  recorrente  foram encaminhadas  ao  MS por  e-mail  em 15/03/2013. 
Pontuou  que  o  referido  Ministério  teria  até  22/03/2013  para  se  manifestar.  Caso  ainda  reste 
insatisfação com a resposta,  orientou a cidadã quanto à forma de apresentar recurso de terceira 
instância à CGU. 

12. A cidadã interpôs recurso de terceira instância à CGU em 22/03/2013. Informou que recebeu 
resposta do Senhor Ministro de Estado da Saúde contendo dados referentes ao quantitativo nacional 
de administradores existentes, além de outros dados que não solicitou. Alegou que há dois meses 
pleiteia a informação sem obter sucesso.

É o relatório.

Análise

13. Quanto aos critérios de admissibilidade, temos que:

a) O recurso de terceira instância foi interposto de forma tempestiva. Observou-se o prazo de dez 
dias  contido  no  artigo  23  do  Decreto  7.724/2012  uma  vez  que  o  recurso  foi  interposto  em 
22/03/2013 e a decisão anterior proferida em 21/03/2013.

b) O caso foi analisado nas instâncias recursais anteriores, conforme preceitua o artigo 16, § 1º da 
Lei 12.527/2011 c/c artigo 23 do Decreto 7.724/2012.

c) O recurso foi apresentado à CGU por pessoa legitimada a figurar na relação processual, a  
 que  não  obteve  satisfação  quanto  aos  pedidos  apresentados  ao 

Ministério da Saúde, via e-SIC.

d) Inicialmente, o recurso de segunda instância foi apresentado à autoridade incompetente para sua 
apreciação. Porém, nota-se que a recorrente o fez a partir de informação equivocada que lhe foi 
transmitida pelo Suporte do Sistema Acesso da CGU. Assim, a cidadã não deve ser penalizada por 
falha cometida pela Administração Pública, devendo o recurso ser conhecido.

14. Supridas as questões procedimentais, no mérito a cidadã almeja ter  acesso ao quadro de 
vagas para o cargo de administrador lotados nos hospitais federais, institutos e núcleo estadual do 
Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro, discriminando-se os cargos vagos e os ocupados.

15. Em uníssono, a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, a Subsecretaria de Assuntos 
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Administrativos e o Senhor Ministro de Estado da Saúde esclareceram que: 

a) Os cargos de administrador pertencem ao Ministério e não às unidades descentralizadas.

b) A distribuição das vagas do Ministério da Saúde é feita às unidades de acordo com a necessidade 
e o interesse da Administração.

c) Houve o encaminhamento de quadro detalhado contendo as lotações dos administradores no Rio 
de Janeiro, que conta com 133 cargos ocupados.

d) Há 224 cargos de administrador vagos no âmbito do Ministério da Saúde. A distribuição desses 
cargos  se  dará  a  partir  da  conclusão  de  estudo que  analisa  a  necessidade  de  profissionais  nas 
unidades.  Apenas  com  a  conclusão  do  estudo  será  definido  o  quantitativo  de  vagas  a  serem 
destinados ao Estado do Rio de Janeiro.

16. A cidadã não se conformou com as informações prestadas. Entendeu que a Administração 
Pública se furtou de lhe prestar as informações com o grau de detalhamento requerido. Ela insiste  
em saber o quantitativo de cargos vagos para o Estado do Rio de Janeiro, distribuído por unidades.

17. Diante dos dados apresentados pelo MS, observa-se que não houve negativa de acesso à 
informação. O Ministério da Saúde prestou os esclarecimentos possíveis quanto ao quantitativo de 
cargos ocupados. Em relação aos vagos, não há como disponibilizar uma informação que ainda não 
existe, que está em fase de produção mediante estudo. 

18. É certo que a Lei 12.527/2011 visa garantir ao cidadão o direito fundamental de acesso a 
informações de forma clara, objetiva e transparente; sendo a divulgação a regra e o sigilo a exceção. 
Porém, o órgão demandando ainda não possui a informação requerida,  posto que ainda não foi 
produzida. Logo, resta configurada a impossibilidade de atendimento do pedido.  As informações 
prestadas pelo Ministério estão sob o manto da fé pública e gozam de presunção de veracidade. 
Assim, não há como esta Controladoria determinar a entrega de documentação que o Ministério 
ainda não detém.

Conclusão

19. Diante do exposto, opina-se pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso, uma vez 
que o Ministério da Saúde prestou à cidadã os esclarecimentos que detém acerca do quantitativo de 
cargos de administrador destinados ao Estado do Rido de Janeiro.
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Folha de Assinaturas

Referência: PROCESSO nº 00075.000245/2013-96

Documento: DESPACHO nº 4282 de 29/05/2013

Assunto: Despacho contendo Proposta de Julgamento - 3ª Instância Recusal - LAI

Ouvidor-Geral

Assinado Digitalmente em 29/05/2013

JOSE EDUARDO ELIAS ROMAO

Signatário(s):

À consideração superior.

Relação de Despachos:

Assinado Digitalmente em 07/05/2013

ANALISTA DE FINANCAS E CONTROLE

GABRIELA DE OLIVEIRA COSTA

Encaminhe-se ao Exmo. Sr. Ministro Chefe desta Controladoria-Geral da União, Dr. Jorge Hage Sobrinho, a 

fim de subsidiar e, acolhendo-se o presente Despacho, atribuir fundamento a sua decisão.

Relação de Despachos:

Assinado Digitalmente em 29/05/2013

Ouvidor-Geral

JOSE EDUARDO ELIAS ROMAO

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

documento é: a7505090_8d02abfc2eaf1e9




