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

PARECER

Referência: 01390.001370/2017-37

Assunto: Recurso contra decisão denegatória ao pedido de acesso à informação.

Restrição de 
acesso: Sem restrição.

Resumo: Solicitou-se base de dados que ainda não se encontra em formato aberto.
Opina-se pelo não conhecimento do recurso, pois a base de dados não está em 
formato aberto e a justificativa apresentada encontra respaldo em decreto.

Órgão ou 
entidade 
recorrido (a):

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq

Recorrente: E.J.M.N.

Palavras-Chave: Banco de Dados – Interesse Pessoal – Necessidade de maior prazo para 
disponibilização da informação.Tentativa de Franqueamento de Acesso – Acata-
se a argumentação do recorrido – Não conhecimento - Recomendação

Senhor Ouvidor-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 05/12/2017 Com os  devidos cumprimentos,  solicito,  nos termos do art.  6º  do

Decreto  8.777/16,  a  base  de  dados  contendo  os  currículos  da

plataforma Lattes.

Tais  informações  já  são  publicizadas,  mas  não  disponibilizadas  em

formato  aberto.

Entendemos, a princípio, que não há óbice técnico à disponibilização

da  base,  uma  vez  que  a  extração  de  dados  do  lattes  já  é

cotidianamente  realizada  pelo  CNPq

(http://lattes.cnpq.br/web/plataforma-lattes/extracao-de-dados/)

para  entidades  conveniadas.

Na  remota  hipótese  de  negativa,  a  informação  deverá  vir



acompanhada  dos  documentos  considerados  imprescindíveis  pelo

parágrafo único do art. 6º do Decreto 8777/16.
Resposta Inicial 06/12/2017 Inicialmente, é importante esclarecer que a possibilidade de extração

contida no link http://lattes.cnpq.br/web/plataforma-lattes/extracao-de-
dados/  ,  aberta  a  instituições  que  se  enquadrarem,  não  permite  a
extração de toda a base. A instituição que obtém o cadastro consegue
extrair  cerca  de  10.000  currículos  por  dia.  Notadamente  esta
ferramenta  do  Lattes  Extrator  para  instituição  tem  o  objetivo  de
auxiliar  estas  a  fazerem  análises  que  envolvem  pesquisadores,
estudantes,  profissionais  vinculados  à  própria  instituição.
Evidentemente  que,  caso  uma  instituição  deseje,  poderá
paulatinamente obter mais dados da base, obedecendo sempre a um
limite diário de cerca de 10000 currículos.

Isso  ocorre  porque  nossos  sistemas  se  sobrecarregarão
demasiadamente se ultrapassarmos este número: muitas instituições já
fazem  extrações  simultaneamente  e,  ainda,  temos  milhares  de
pesquisadores atualizando seus CV Lattes simultaneamente.

Em relação ao decreto 8777, informo que o nosso Plano de Dados
Abertos caminha para propor como meta a disponibilização periódica
(por  exemplo,  trimestralmente)  de  toda  a  Base  Lattes  para  que
qualquer pessoa possa baixá-la. Para concretizar isso, necessitaremos
de  um  melhor  sistema  de  extração  (tanto  de  software  quanto  de
hardware), como também um incremento de recursos humanos - hoje
nossa área de informática opera de maneira crítica, tendo dificuldades
substanciais para atender as próprias demandas internas das diversas
áreas do CNPq.

Complemento informando que em 2013 foi efetuada uma estimativa
de gastos com o sistema, com pessoal (horas de trabalho, etc), para
fazer uma extração única de toda a base Lattes visando atender a um
pedido. Na época o valor era de cerca de R$ 40 mil. Tal estimativa foi
feita justamente para explicar à CGU, a partir de um pedido de acesso
à informação semelhante, da dificuldade que teríamos para atender a
demanda.

É claro que não nos acomodamos com isso. Sabemos da necessidade
de disponibilizar os XML (ou CSV) da base à sociedade e o faremos
tão logo consigamos.

Nosso desafio, junto com o que propomos no novo PDA que sairá em
breve, é o de termos melhores sistemas e um incremento urgente de
nossa  equipe  de  trabalho.  Uma  nova  licitação  para  contrato  de
empresa de suporte está em andamento, por exemplo.

Para te auxiliar neste momento, vou inserir abaixo uma resposta que
temos enviado a todos que solicitam a base Lattes. Ela tem servido de
alternativa e tem ajudado a comunidade. Segue a resposta:

"O CNPq disponibiliza o acesso à Plataforma Lattes de forma aberta.

Não  temos  ainda  pessoal  e  disponibilidade  de  sistemas  para
disponibilizar  e  permitir  a  extração  da  base  toda  (5  milhões  de
currículos) por uma pessoa física.

Para facilitar que a própria pessoa crie seus mecanismos de conseguir
baixar  estes  dados,  disponibilizamos  um  link  com  todos  os
identificadores (ID) dos currículos Lattes, atualizados bimestralmente.

Recomendamos a leitura de artigos de pessoas que já conseguem fazer
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a  extração  por  meio  de  mecanismos  próprios,  por  exemplo,
https://periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/view/1518-
2924.2016v21n47p16/32330

Hoje, para baixar os dados os dados do Lattes, nós disponibilizamos
às instituições a ferramenta Lattes Extrator, a qual permite que estas
extraiam uma quantidade diária de currículos para sua gestão (cerca de
10.000 por dia).

Para ver os procedimentos do Lattes Extrator Institucional e para ver o
link com os ID dos Lattes, acesse:

http://memoria.cnpq.br/web/portal-lattes/extracoes-de-
dados;jsessionid=98B4056AE11F564D6CDA94E12FBB00E4

O  CNPq  está  prevendo,  em  seu  plano  de  dados  abertos,  a
possibilidade  em  médio  prazo  de  baixa  dos  dados  da  Plataforma
Lattes aos cidadãos."

Recurso à
Autoridade Superior

07/12/2017

O órgão informa que, em 2013, realizou um levantamento dos custos

para extração da base de dados da plataforma Lattes. No entanto, não

justifica esse valor,  tampouco traz a informação, seja a antiga,  seja

uma análise atualizada. Desde 2013, diversos marcos legais obrigando

à publicação dos dados foram surgindo, como é o caso do Decreto

8777/16.  A obrigação  imposta  pelo  Decreto  facilitou  o  acesso  à

tecnologia  necessária  para  extração  dos  dados,  barateando

consideravelmente seu custo. O CNPq Informa, ainda, que existem 5

milhões  de  currículos  cadastrados  no  sistema  e  que  cada  entidade

previamente cadastrada poderá extrair 10 mil currículos diariamente.

Isso equivale a 3.65 milhões de currículos por ano por entidade. Se

simplesmente  disponibilizassem  o  dataset  com  os  currículos,

economizariam. Logo, a justificativa de custo não é plausível. Assim,

a  negativa,  além  de  nitidamente  equivocada,  fere  o  princípio  da

eficiência, vez que a extração e publicação total da base dos currículos

lattes  iria  REDUZIR  os  custos  operacionais  do  CNPq.  Por  fim,  a

resposta não cumpre com o disposto no art. 6º, parágrafo único do

Decreto  8777/16,  uma  vez  que  negou  o  pedido  alegando  custos

adicionais,  mas  não  trouxe  uma  deverá  análise  atual  sobre  a

quantificação de tais custos e sobre a viabilidade da inclusão das bases

de dados em edição futura do Plano de Dados Abertos. Pede, portanto,

a revisão da decisão e liberação da base de dados do currículo lattes.

Resposta do Recurso
à Autoridade

Superior

07/12/2017 A justificativa que demos não é equivocada. Inclusive não utilizamos
como fundamentação o sigilo da base, que não há (a não ser a dados
pessoais).

A informação dos custos foi passada a você na resposta inicial. Hoje
não  estamos  mais  trabalhando  com  a  perspectiva  de  custos  para
extração individualizada. Estamos discutindo no âmbito do Comitê de
Tecnologia da Informação - CTI a possibilidade de facilitar ao cidadão
o acesso aos dados em xml ou csv extraídos da base, provavelmente
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com atualização trimestral. Semana que vem teremos reunião do CTI
em que este  assunto estará na  pauta.  Lembro  que nosso problema,
hoje, conforme explicado na resposta inicial, é de recursos técnicos e
humanos. Mas estamos mobilizados para solucionar isto.

Estamos cientes  de  que  criar  um mecanismo que atenda a  todos é
muito mais barato, não há incompreensão disto. Uma vez mais nosso
problema é de recursos técnicos e humanos. O Decreto é fundamental
para criar a obrigação nos agentes públicos da abertura das bases de
dados  de  que dispõem. Mas  a  lei  em si  não  facilitou o acesso ou
barateou os custos com os quais lidamos.

Hoje nossa realidade é de uma grande demanda pela base e nosso
desafio é criar mecanismos para fornecê-la. Como disse, o CTI está
atuando nisso diante de todas as variáveis envolvidas.

O nosso PDA, conforme explicado, irá contemplar a abertura desta
base de dados.

Recurso à
Autoridade Máxima

08/12/2017

A resposta  do  recurso  em  primeira  instância,  tal  qual  o  resposta

original, não cumpre com o disposto no art. 6º, parágrafo único do

Decreto  8777/16,  uma  vez  que  negou  o  pedido  alegando  custos

adicionais, mas não trouxe uma análise atual sobre a quantificação de

tais custos e sobre a viabilidade da inclusão das bases de dados em

edição futura do Plano de Dados Abertos. Pede, portanto, a revisão da

decisão e liberação da base de dados do currículo lattes ou a inclusão

dos estudos quantificando os custos que seriam suportados, nos dias

atuais, pelo órgão para a extração dos dados.

Resposta do Recurso
à Autoridade

Máxima
15/12/2017

Uma vez que hoje já há tratativa em curso no CNPq, via CTI, para
disponibilizar acesso à base, o processo de elaboração de novos custos
ainda está em curso (envolve a elaboração do projeto, a análise pelo
CTI  e  sua  aprovação,  a  contratação  da  solução,  a  execução  e  a
publicação). 

Conforme  explicado,  este  processo  está  se  iniciando  no  CTI,  pois
sabemos  da  importância  de  abrir  mecanismos  mais  eficientes  para
extração e disponibilização de toda a base. Estamos trabalhando nisso.

A extração simples e de forma imediata, a qual incorre nos trabalhos
já explicados,  geraria os custos previstos em 2013 e,  uma vez que
estamos projetando uma ferramenta que atenda à sociedade em geral e
tendo  em  vista  que  estamos  neste  processo  de  análise  para
implementação, via CTI, entendemos não haver sentido em fazer este
novo cálculo para uma extração individual.

Tão  logo  a  decisão  por  uma  nova  ferramenta  e  uma  dinâmica  de
implementação  da  nova  funcionalidade  ocorra  via  CTI,  teremos  o
custo de sua implantação.

Recurso à CGU 22/12/2017 Venho por meio deste interpor recurso à CGU em relação à decisão

dada  no  recurso  de  segunda  instância.  A resposta  do  recurso  em

segunda instância, tal qual o resposta original e do recurso de primeira

instância, não cumpre com o disposto no art. 6º, parágrafo único do

Decreto  8777/16,  uma  vez  que  negou  o  pedido  alegando  custos
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adicionais, mas não trouxe uma análise atual sobre a quantificação de

tais custos e sobre a viabilidade da inclusão das bases de dados em

edição futura do Plano de Dados Abertos. Pede, portanto, a revisão da

decisão e liberação da base de dados do currículo lattes ou a inclusão

dos estudos quantificando os custos que seriam suportados, nos dias

atuais, pelo órgão para a extração dos dados. A mera alegação de que

"os levantamentos estão sendo realizados" não cumprem a legislação

em vigor, que requer que a resposta seja instruída com a apresentação

da "análise sobre a quantificação de tais custos e sobre a viabilidade

da inclusão das bases de dados em edição futura do Plano de Dados

Abertos". Pede deferimento.

CGU solicita
esclarecimentos ao

CNPq
12/03/2018

Visando a instrução do processo, solicita-se o seguinte:
1.  Informar  se  o  CNPq incluiu  em seu  Plano  de Dados  Abertos  a
disponibilização  em formato  aberto  da  base  de  dados  contendo  os
currículos  da  plataforma  Lattes.  Em  caso  afirmativo  informar  as
condições e prazos para implementação.
2. Informar se há novos estudos sobre “análise de quantificação de
custos” para a  disponibilização dos dados da plataforma Lattes  em
formato  aberto  que  não  tenham  sido  relatados  no  decorrer  da
interlocução com o recorrente.
3.  Informações  adicionais  que  o  CNPq  entender  pertinentes  para

instrução do processo.

CNPq esclarece
CGU

12/03/2018 1 - O CNPq ainda está em fase de elaboração de seu Plano de Dados

Abertos - PDA. A proposta de facilitação do acesso à extração de toda

a  Base  Lattes  constará  deste  PDA.  Por  ser  uma  comissão  que  o

discute, estou encaminhando à ela a indagação sobre as condições e

prazos  e  tão  logo  me  informem,  complemento  esta  resposta  

2  e  3  -  Não  há  novos  estudos.  A informática  do  CNPq  opera  de

maneira crítica,  de forma que demandas que são corriqueiras  e  até

simples,  inclusive  internas  -  para  que  possamos  executar  ações  de

gestão e/ou fomento, por exemplo - tem percebido prazos longos para

solução. Temos a entrada de uma nova empresa prestadora de serviço

(terceirizada), mas ela acabou de assumir o contrato: há ainda todo um

processo  de  adaptação  e  de  criação  de  conhecimento  e  sinergias.  

Para dar uma dimensão da criticidade, informo que direcionamos um

esforço muito grande para minorar os problemas com a Plataforma

Carlos  Chagas  (sistema  que  abriga  todos  os  pedidos  de  bolsas  e

auxílios submetidos ao CNPq) e,  ainda,  evitando problemas com o

funcionamento da Plataforma Lattes (mais de 5 milhões de currículos,

atualizados constantemente. Quando a base dá um pequeno problema,

travam-se  milhares  de  pedidos  de  atualização  de  Lattes,  decorrem

disso  reclamações  por  prazos  de  submissão  de  propostas,

implementação  de  bolsas,  com  impactos  negativos  na  Plataforma

Carlos  Chagas  etc),  de  forma  que  não  há  pessoal  para  efetuar
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estimativas de custos de trabalho adicional de análise para extração.

Toda a dinâmica da área de informática do CNPq, hoje, está atrelada a

solução  de  problemas  emergenciais,  infelizmente.  

Conforme explicado nas respostas anteriores estamos vislumbrando,

internamente, a criação de um Comitê Gestor da Plataforma Lattes,

visando  aperfeiçoá-la  e  também  estabelecer  parcerias  com  outros

órgãos,  de  forma  a  torná-la  mais  robusta  e  melhorar  seu

funcionamento.  Nos  parece  evidente  que  seu  tamanho  e  sua

importância estão muito maiores do que nossa capacidade operativa

hoje. 

É o relatório.

Análise 

2. Quanto ao cumprimento do art. 21 do Decreto n.º 7.724/2012, observou-se que as autoridades

responsáveis  pelo  julgamento  dos  recursos  foram  indicadas  por  meio  de  setores,  ouvidoria  e

gabinete da presidência; ao invés da indicação dos nomes e cargos. 

3. 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:

(...)
§ 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.

4. Quanto à análise do mérito, constata-se tratar de pedido de abertura de base de dados do CNPq

contendo  os  currículos  da  plataforma lattes,  solicitação  dentro  do  escopo  da  Lei  de  Acesso  a

Informação (Lei 12.527/2011). Entretanto, a disponibilização de base de dados em formato aberto
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pode  demandar  ajustes  operacionais  nem  sempre  fáceis  de  serem  implementados  de  forma

imediata ou em curto prazo. Em consonância com essa limitação, o Decreto 8.777/2016, em seu

Art. 6º, parágrafo primeiro, estabelece que a negativa de acesso para abertura de banco de dados

que se fundamente em trabalhos adicionais e desproporcionais “deverá apresentar análise sobre a

quantificação de tais custos e sobre a viabilidade da inclusão das bases de dados em edição futura

do Plano de Dados Abertos”.

5. No caso em tela, o CNPq informou que ainda não está em condições de oferecer a base de dados

em formato aberto. Atendendo ao que preceitua o Decreto 8.777/2016, foram apresentadas as

razões da negativa no decorrer da interlocução com o requerente (vide relatório acima). A respeito

da quantificação de custos, o CNPq informou sobre estimativa de preço realizada em 2013 no valor

de  R$  40.000,00  para  atendimento  de  um  único  pedido  e  que,  atualmente,  está  em  análise

estimativa de preço para atendimento ao público em geral, descartando a alternativa de extração

individualizada dos dados. Complementando informações demandadas pelo Decreto 8.777/2016, o

CNPq informou que “o Plano de Dados Abertos caminha para propor como meta a disponibilização

periódica (por exemplo, trimestralmente) de toda a Base Lattes para que qualquer pessoa possa

baixá-la”. Mostrando interesse auxiliar o requerente, o CNPq apresentou alguns links por meio dos

quais dados poderiam ser obtidos. Os esclarecimentos prestados pelo CNPq à CGU em 12/03/2018

(vide relatório acima) demonstraram que não há novidades em relação às informações repassadas

ao recorrente. O processo NUP 01390.001014/2014-71, julgado pela CGU, guarda similaridade com

o caso em tela e pode ser consultado para complementar o entendimento dos fatos.

Conclusão

1. De todo o exposto, acata-se o argumento do recorrido e opina-se pelo desprovimento do recurso

interposto, visto entender que as razões da negativa de acesso são legais e foram apresentadas pelo

recorrido durante interlocução com o recorrente.

2. Por  fim,  observamos  que  o  recorrido  descumpriu  procedimentos  básicos  da  Lei  de  Acesso  à

Informação. Nesse sentido,  recomenda-se orientar  a autoridade de monitoramento competente
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que reavalie os fluxos internos para assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à

informação,  de  forma  eficiente  e  adequada  aos  objetivos  legais,  em  especial  recomenda-se  o

informar  em suas  respostas  ao cidadão a autoridade que tomou a decisão (nome e cargo) e a

autoridade competente (cargo) para apreciar o recurso.

PAULO CÉSAR MIRANDA BRUNO
Auditor Federal de Finanças e Controle
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DESPACHO

De acordo.
À consideração superior, pelo desprovimento do recurso.

LUIZA GALIAZZI SCHNEIDER
Coordenadora-Geral de Recursos de Acesso à Informação Substituta

D E C I S Ã O  

 
No exercício das atribuições a mim conferidas pelo artigo 13, inciso V, do Anexo I do

Decreto nº 8.910/2016, de 22 de novembro de 2016, adoto, como fundamento deste ato, o parecer

acima, para decidir pelo  desprovimento  do recurso interposto, nos termos do art. 23 do Decreto

7.724/2012,  no  âmbito  do  pedido  de  informação  nº  01390.001370/2017-37,  direcionado  ao

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq.    

GILBERTO WALLER JUNIOR
Ouvidor-Geral da União
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Controladoria-Geral da União

Folha de Assinaturas

Referência: PROCESSO nº 01390.001370/2017-37

Documento: PARECER nº 561 de 02/04/2018

Assunto: refere-se a processo de pedido de acesso a informacao

Ouvidor

Assinado Digitalmente em 02/04/2018

GILBERTO WALLER JUNIOR

Signatário(s):

aprovo.

Relação de Despachos:

Assinado Digitalmente em 02/04/2018

Ouvidor

GILBERTO WALLER JUNIOR

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

documento é: 939bcab1_8d598d239101f90
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