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

PARECER

Referência: 16853.001685/2017-67 e 37400.001481/2017-24

Assunto: Recursos contra decisões denegatórias de acesso a informação.

Restrição de 
acesso: Sem restrição.

Resumo: Objeto do pedido:  todas as notas fiscais eletrônicas (formato xml) emitidas

contra o Ministério da Fazenda que representem a compra pública do órgão,

desde janeiro de 2012 até a presente data. Alternativamente, caso o órgão não

armazene  as  notas  fiscais  no  seu  formato  digital  (xml),  pode  que  seja

encaminhada lista, preferencialmente, em formato xls, contendo as chaves de

acesso (conjunto de 44 dígitos – numeração que se encontra abaixo do código

de barras do DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) de cada

uma das respectivas notas fiscais ou então cópia digitalizada dos DANFE’s que

representam as notas fiscais.

Opinião  técnica:  opina-se  pelo  provimento  dos  recursos  interpostos,  visto

entender  que  as  solicitações  em  grau  de  recurso  à  CGU  não  são

desproporcionais  e  tampouco  ensejam  trabalhos  adicionais  de  análise,

interpretação e consolidação de dados e informações, conforme o disposto no

artigo 13, II e III, do decreto nº 7.724/12. Tratam-se ademais de informações de

natureza pública, sobre as quais a sociedade pode exercer controle social, como

se encontra disposto no artigo 7º, inciso VI, da Lei nº 12.527/11.

Órgão ou 
entidade 
recorrido (a):

Ministério da Fazenda - MF

Recorrente: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação – IBPT.

Palavras-Chave: Nota fiscal  –  Dentro do escopo da LAI  –  Pedido desproporcional.  Trabalho

adicional – Acata-se o pedido do recorrente – Conhecido e provido. 

Senhor Ouvidor-Geral da União,

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

conforme resumos descritivos abaixo apresentados:



RELATÓRIO 16853.001685/2017-67
ATO DATA TEOR

Pedido Inicial 13/03/2017

Solicita-se o acesso a todas as notas fiscais eletrônicas (formato

xml) emitidas contra o Ministério da Fazenda que representem a

compra pública do órgão, desde janeiro de 2012 até a presente

data.  Alternativamente,  caso  o  órgão  não  armazene  as  notas

fiscais no seu formato digital (xml), pede que seja encaminhada

lista, preferencialmente, em formato xls, contendo as chaves de

acesso  (conjunto  de  44  dígitos  –  numeração  que  se  encontra

abaixo do código de barras do DANFE – Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica) de cada uma das respectivas notas fiscais

ou então cópia digitalizada dos DANFE’s que representam as notas

fiscais. 
Resposta Inicial 04/04/2017 Devido  ao  tamanho  dos  anexos,  o  MF  informou  que  os

documentos  seriam  enviados  ao  endereço  do  solicitante,

cadastrado no E-SIC, pelos Correios. Afirmou-se, ademais:

“Em resposta ao Protocolo SIC 16853001685201767, de 10

de março de 2017, do Instituto Brasileiro de Planejamento e

Tributação – IBPT,  que solicitou acesso a todas as  notas

fiscais  eletrônicas  (formato  xml)  emitidas  a  favor  do

Ministério da Fazenda que representem a compra pública do

órgão  desde  janeiro  de  2012  até  10  de  março  de  2017,

informo  que  a  demanda  foi  encaminhada  para  a

Procuradoria-Geral  da  Fazenda  Nacional  –  PGFN,  a

Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, a Secretaria

do  Tesouro  Nacional  –  STN,  a  Secretaria  de

Acompanhamento  Econômico  –  SEAE,  a  Secretaria  de

Assuntos  Institucionais  –  SAIN,  a  Secretaria  de  Política

Econômica  –  SPE,  a  Subsecretaria  de  Planejamento,

Orçamento  e  Administração  –  SPOA  e  a  Escola

Administração Fazendária – ESAF.

A PGFN, RFB, STN, SAIN, SPOA e ESAF informaram que a

solicitação não pode ser atendida da forma pleiteada, tendo
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em vista que exigiria das unidades responsáveis trabalhos

adicionais,  o  que  comprometeria  a  rotina  dos  órgãos,

conforme o disposto no artigo 13°, inciso III, do Decreto nº

7.724/2012.

No entanto, os órgãos acima esclarecem que os processos de

pagamentos  se  encontram  disponíveis  para  vista  in  loco,

com agendamento prévio, na forma das respostas de cada

área, conforme instruções anexas.

Seguem anexadas  as  notas  fiscais  da SEAE e da SPE do

período solicitado”. 

Recurso à
Autoridade

Superior
13/04/2017

O Instituto requer a reforma da resposta inicial, pois entende

que tanto a Receita Federal quanto as Secretarias de fazenda

dos estados possuem acesso ao SPED - que é o repositório

nacional das notas fiscais eletrônicas emitidas no Brasil - em

razão  da  sua  competência  fiscalizatória.  Nesse  sentido,

argumenta que não há como prosperar a negativa do órgão de

não disponibilizar  o  acesso as  notas,  pois  é  ele  o  próprio

detentor  das  notas  fiscais,  e  é  evidente  que  é  totalmente

possível que detenha essas informações.

Ademais, afirma que todos os órgãos públicos, sem exceção,

no  momento  em  que  recebem  a  mercadoria  comprada,

devem  verificar  a  validade  e  autenticidade  da  nota  fiscal

eletrônica por meio da consulta da chave de acesso contida

no DANFE (representação física da nota fiscal eletrônica e

que tem a função de acompanhar a mercadoria em trânsito)

diretamente no aplicativo da Receita Federal.   Assim, essa

verificação  é  condição  indispensável  para  que  o  órgão

público possa utilizar o DANFE como documento hábil para

a  comprovação  documental  da  compra  pública  junto  ao

Tribunal  de  Contas,  sendo que,  ao  menos,  o  controle  das

chaves de acesso às notas fiscais eletrônicas o órgão público

deve  ter,  uma vez  que  é  por  meio  delas  que  se  realiza  a

consulta e validação da nota fiscal eletrônica no aplicativo da

Receita Federal.
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Resposta do
Recurso à

Autoridade
Superior

Pedido indeferido, uma vez que, segundo a Receita Federal

do Brasil, gestora do SPED, o número de CNPJ envolvido é

bastante  elevado  (169  números  diferentes),  não  sendo

possível  a  extração  das  Notas  Fiscais  sem  a  execução  de

apuração  especial  junto  ao  SERPRO.  Nesse  sentido,

entendeu-se que o pedido envolve trabalhos adicionais de

análise,  interpretação  ou  consolidação  de  dados  e

informações, conforme o artigo 13 do Decreto nº 7.724/12.  

Recurso à
Autoridade

Máxima
04/05/2017

O requerente recorre nos seguintes termos:

“Primeiramente o Instituto gostaria de agradecer a presteza

desse  ministério  que,  em  atendimento  ao  pedido  inicial,

solicitou junto à SEFAZ-DF as chaves de acesso às notas

fiscais eletrônicas contra si emitidas.

Tal  atitude  só  reforça  o  compromisso  do  órgão  com  a

transparência, o que é louvável.

Apesar disso, como até o momento não foram encaminhados

referidos documentos e o E-sic não oferece alternativa de

resposta positiva em cumprimento (momento em que abre-se

prazo de recurso para o cidadão), para o fim de manter o

canal aberto entre esse Ministério e o Instituto, apresenta-se

o presente recurso que não tem caráter de inconformismo,

visto que a decisão foi a princípio favorável e satisfatória. O

presente  recurso  serve  tão  somente  para  evitar  o

perecimento  do  direito  recurso  em  caso  de  eventual  (e

improvável, em razão da pró-atividade e compromisso desse

ministério) negativa posterior de acesso”.
Resposta do
Recurso à

Autoridade
Máxima

09/05/2017
Recurso  indeferido  com  base  nos  mesmos  argumentos  da

resposta à apelação anterior.

Recurso à CGU 19/05/2017 O recurso apresenta os mesmos argumentos. 
RELATÓRIO 37400.001481/2017-24

ATO DATA TEOR
Pedido Inicial 10/03/2017 Solicita-se o acesso a todas as notas fiscais eletrônicas (formato

xml)  emitidas  contra  o  Ministério  da  Previdência  Social  que

representem a compra pública do órgão, desde janeiro de 2012
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até hoje.  Alternativamente, caso o órgão não armazene as notas

fiscais no seu formato digital (xml), pede que seja encaminhada

lista, preferencialmente, em formato xls, contendo as chaves de

acesso  (conjunto  de  44  dígitos  –  numeração  que  se  encontra

abaixo do código de barras do DANFE – Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica) de cada uma das respectivas notas fiscais

ou então cópia digitalizada dos DANFE’s que representam as notas

fiscais.

Resposta Inicial 22/03/2017

Pedido negado, em razão do artigo 13, II, do Decreto nº 7.724/12.

Segundo  o  Ministério  da  Previdência, “atendimento  é  inviável

tendo em vista  que  não possui  servidores  suficientes  para  tal.

Todo  o  trabalho  demandaria  muito  tempo,  haja  vista  que  o

levantamento  das  informações  solicitadas  deveria  ser  feito  em

todos os  processos  de  pagamento que constam mais  de 3.000

notas  fiscais,  acarretando  um excessivo  trabalho adicional  que

operacionalmente  é  inviável  ao  considerar  que  todos  os

servidores do setor já se encontram envolvidos nos procedimentos

rotineiros. 

Por  outro  lado,  caso  esse  Instituto  deseje  e  considere

necessário, podemos disponibilizar o acervo para que sejam

realizadas as respectivas pesquisas. Nesse caso, poderemos

disponibilizar um empregado terceirizado para acompanhá-

los. 

No entanto, acrescentamos que informações que representem

a  compra  pública  de  todos  os  órgãos  da  Administração

Pública  Federal  encontram-se  disponíveis  no  Portal  da

Transparência,  podendo  ser  acessadas  por  meio  do  link

http://transparencia.gov.br/PortalComprasDiretasPrincipal2

.asp”.
Recurso à

Autoridade
Superior

03/04/2017 O Instituto requer a reforma da resposta inicial, pois entende

que tanto a Receita Federal quanto as Secretarias de fazenda

dos estados possuem acesso ao SPED - que é o repositório

nacional das notas fiscais eletrônicas emitidas no Brasil - em

razão  da  sua  competência  fiscalizatória.  Nesse  sentido,

argumenta que não há como prosperar a negativa do órgão de
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não disponibilizar  o  acesso as  notas,  pois  é  ele  o  próprio

detentor  das  notas  fiscais,  e  é  evidente  que  é  totalmente

possível que detenha essas informações.

Ademais, afirma que todos os órgãos públicos, sem exceção,

no  momento  em  que  recebem  a  mercadoria  comprada,

devem  verificar  a  validade  e  autenticidade  da  nota  fiscal

eletrônica por meio da consulta da chave de acesso contida

no DANFE (representação física da nota fiscal eletrônica e

que tem a função de acompanhar a mercadoria em trânsito)

diretamente no aplicativo da Receita Federal.   Assim, essa

verificação  é  condição  indispensável  para  que  o  órgão

público possa utilizar o DANFE como documento hábil para

a  comprovação  documental  da  compra  pública  junto  ao

Tribunal  de  Contas,  sendo que,  ao  menos,  o  controle  das

chaves de acesso às notas fiscais eletrônicas o órgão público

deve  ter,  uma vez  que  é  por  meio  delas  que  se  realiza  a

consulta e validação da nota fiscal eletrônica no aplicativo da

Receita Federal.  
Resposta do
Recurso à

Autoridade
Superior

02/06/2017 O Superintendente de Administração do Ministério da Fazenda no

Distrito Federal, informou o que se segue:

“Prezado Senhor,

Para atendimento do recurso, faz-se necessário, primeiramente,

esclarecer que em virtude da reforma administrativa ocorrida no

Poder Executivo Federal, em 2016, o Ministério da Previdência foi

extinto  e  suas  atividades  transferidas  para  o  Ministério  da

Fazenda (MF). Isso acarretou em um processo de restauração que

ainda está em andamento.

No que diz respeito às informações solicitadas, sobre notas fiscais

relativas  às  compras  públicas  efetuadas  pelo  ex-Ministério  da

Previdência no período de 2012 a 2017, informa-se que toda a

documentação  foi  transferida  para  a  Superintendência  de

Administração  do  Ministério  da  Fazenda  no  Distrito  Federal

(SAMF-DF). Dessa forma, a SAMF-DF ficou responsável por gerir

os  processos  de  licitação  e  pagamento  da  atual  Secretaria  de
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Previdência  e  dos  demais  órgãos  singulares  e  colegiados  do

Ministério da Fazenda com sede no Distrito Federal. 

Da  atual  Secretaria  de  Previdência,  constam  mais  de  3000

processos de pagamento e as informações sobre notas fiscais não

estão em formato XML, e sim em PDF apensadas ao processo, o

que  dificulta  o  seu  atendimento,  tendo  em  vista  a  pequena

quantidade  de  recursos  humanos  existente  na  SAMF  para  o

grande fluxo de trabalho, o que comprometeria a rotina do setor.

Entretanto, a SAMF coloca à disposição do requerente todos os

processos de pagamento da Secretaria da Previdência, para que

possa  realizar  a  consulta  ‘in  loco’.  Faz-se  necessário  apenas  o

agendamento  prévio.  Confira  aqui  o  endereço  e  telefone  da

SAMF-DF: (...)

Diante do exposto, defere-se o recurso”
Recurso à

Autoridade
Máxima

09/06/2017 Recorre-se com base nos argumentos anteriores.

Resposta do
Recurso à

Autoridade
Máxima

19/06/2017
Recurso  indeferido  com  base  nos  mesmos  argumentos  da

resposta à apelação anterior.

Recurso à CGU 29/06/2017 O recurso apresenta os mesmos argumentos. 

É o relatório.

Análise 

1. Deve-se  esclarecer,  inicialmente,  que  os  recursos  aos  pedidos  de  acesso  à  informação  nº

16853.001685/2017-67 e nº 37400.001481/2017-24 serão analisados em um mesmo parecer, em

função de possuírem objetos semelhantes e de haver identidade de sujeitos, tanto no polo ativo

quanto  no  polo  passivo.  Este  procedimento  fundamenta-se  nos  princípios  da  economicidade

processual e da eficiência.

2. Inclusive,  consigne-se  que  foi  informado  ao  requerente,  na  resposta  o  recurso  de  primeira

instância,  pelo  Ministério  da  Fazenda,  que  o  seu  pedido  de  acesso  à  informação  nº

37400.001481/2017-24, inicialmente dirigido ao Ministério da Previdência Social, foi redirecionado
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àquele  órgão  público,  em  função  da  Reforma  Ministerial  de  2016  que  extinguiu  este,

transformando-o na Secretaria de Previdência, unidade administrativa do Ministério da Fazenda.

3. No  que  se  refere  à  segunda  instância,  consta  que  a  autoridade  que  proferiu  a  decisão  foi  o

Superintendente de Administração do Ministério da Fazenda no Distrito Federal e não o Ministro da

Fazenda. A esse respeito, cumpre ressaltar que a Comissão Mista de Reavaliação de Informações

(CMRI)  ainda  não  se  posicionou  conclusivamente  em  face  do  Parecer  PGFN/CJU/COJPU/nº

2595/2012,  no  qual  a  Procuradoria-Geral  da  Fazenda Nacional  sustenta  entendimento sobre  o

conceito de “autoridade máxima” disposto na Lei de Acesso à Informação. Nesse sentido, deixo de

recomendar ajuste no fluxo de decisão de recurso de segunda instância, naquele Ministério

4. No que tange os requisitos de admissibilidade,  registre-se que os recursos foram apresentados à

CGU de forma tempestiva e recebidos 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.

5. Quanto  à  análise  de  mérito  sobre  os  pedidos  de  acesso  insta,  verificou-se  que  foram

disponibilizados ao requerente as notas fiscais do período solicitado da SEAE e do SPE. Em relação à

documentação da PGFN,  da RFB,  da STN,  da SAIN,  da SPOA e da ESAF,  as mesmas não foram

entregues  ao  requerente,  mas  apenas  foi  concedida  a  possibilidade  do  acesso  in  loco de

representantes do requerente, mediante agendamento prévio. Arguiu-se, ainda, que a negativa de
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entrega da informação no formato em que foi solicitada se deu em função da impossibilidade de

extração das notas fiscais sem a execução de apuração especial junto ao SERPRO, em virtude do

número elevado de CNPJ envolvidos no pedido.

6. O Decreto n° 7.724/12, nesse sentido, estabelece situações específicas em que a Administração

Pública  não está obrigada a fornecer a informação solicitada pelos solicitantes, mesmo que esta

possua caráter público reconhecido. Observe-se a norma:

Art. 13. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação:

I - genéricos;

II - desproporcionais ou desarrazoados; ou

III - que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação
de dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não
seja de competência do órgão ou entidade. 

Parágrafo único. Na hipótese do inciso III do caput, o órgão ou entidade deverá,
caso tenha conhecimento, indicar o local onde se encontram as informações a
partir das quais o requerente poderá realizar a interpretação, consolidação ou
tratamento de dados.

7. Com o objetivo de buscar melhores subsídios para a análise sobre a eventual desproporcionalidade

dos pedidos e havendo o processo subido à Controladoria Geral da União, por força do artigo 23 do

Decreto nº 7.724/12, considerando-se ainda as disposições do artigo 70, inciso IV, da Portaria CGU

nº 677 de 10 de março de 2017, manifestou-se a necessidade de obtenção de esclarecimentos

adicionais. Desse modo, solicitou-se ao Ministério da Fazenda o encaminhamento das seguintes

informações,  tanto  sobre  o  pedido  16853.001685/2017-67  quanto  sobre  o  pedido

37400.001481/2017-24:

a) O Ministério da Fazenda realiza a guarda das notas fiscais emitidas contra si?

Em que formato esses documentos encontram-se armazenados?

Resposta  do  MF:  Sim.  As  notas  fiscais  estão  apensadas  aos  respectivos

processos  de  compra,  parte  em meio  digital  no  formato  PDF e  a  grande

maioria em papel.
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Resposta  do  MF  sobre  o  NUP  37400.001481/2017-24:  Devido  à  reforma

administrativa ocorrida em 2016, toda a documentação do ex-Ministério da

Previdência  foi  transferida  para  a  Superintendência  de  Administração  do

Ministério da Fazenda no Distrito Federal (SAMF-DF). Dessa forma, a SAMF-

DF ficou responsável por gerir os processos de licitação e pagamento da atual

Secretaria da Previdência. Estão em PDF apensadas aos processos de compra.

b) O  Ministério  da  Fazenda  possui  as  chaves  de  acesso  às  notas  fiscais

eletrônicas  emitidas  contra  si,  referentes  ao  período  solicitado  pelo

requerente? Em que formato esses documentos encontram-se armazenados?

Resposta do MF: As chaves de acesso encontram-se nos processos de compra.

c) Quais seriam os trabalhos adicionais necessários para a disponibilização das

informações? Qual a quantidade de homens/hora (estimativa) para triagem

dos documentos/arquivos, a fim de serem entregues ao requerente? De que

maneira  a  produção  de  resposta  ao  pedido  de  informações  em  tela

impactaria nas atividades do Ministério?

Resposta  do  MF:  As  compras  são  realizadas  de  forma  centralizada  e

descentralizada,  sendo  que  a  grande  maioria  é  realizada  pelas  22

Superintendências de Administração do Ministério da Fazenda (SAMF) e  a

Secretaria da receita Federal  (sendo 109 unidades gestoras dispersas pelo

território nacional).

Segundo a SAMF-DF, é necessária verificação de processos de pagamento um

a um,  manualmente,  havendo  processos  que  inclusive  ainda  não  utilizam

notas  fiscais  eletrônicas.  Igualmente,  existem  inúmeras  variáveis

relacionadas à mensuração dos trabalhos necessários para a disponibilização

das chaves de acesso ao requerente, tais quais:

• Tempo  de  busca  do  número  dos  processos  (a  maioria  dos  processos  são

físicos e deve ser feita a busca pelo número para localização);

• Tempo de verificação de cnpj/cpf, caso não se saiba o número do processo

(deve-se verificar cnpj/cpf em cada contrato celebrado, da pessoa jurídica ou

física de modo a colher essa informação);
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• Tempo de desarquivamento de processo (conforme o tipo de arquivo em que

se encontra o processo, os prazos de desarquivamento variam);

• Número de processos de pagamento (em função da carga de trabalho, foi

feita apenas uma pesquisa por amostragem dos pagamentos efetuados pela

GEOFI/SAMF-DF. Em 2016, foram feitos cerca de 3000 pagamentos no setor

financeiro,  e,  em  2015,  cerca  de  3600  pagamentos.  Isso  resultaria  em,

aproximadamente, 17325 pagamentos distribuídos em inúmeros processos,

alguns com notas fiscais eletrônicas e outros sem);

• Recursos  humanos:  a  verificação dos  processos  (esse trabalho deveria  ser

feito  manualmente  folheando-se  processo  a  processo  em  busca  de  notas

fiscais eletrônicas e de suas respectivas chaves de acesso.  Há cerca de 12

pessoas no setor financeiro e 11 pessoas no setor de contratos da SAMF-DF,

setores com alguma atribuição em consonância com essa procura de chaves

de acesso, mas que têm outras atribuições que não podem ser relegadas.

Assim, não é possível nem mesmo estimar o tempo que isso levaria). 

d) Por meio do SPED ou de qualquer outro sistema utilizado por este órgão, é

possível extrair as notas fiscais eletrônicas emitidas contra o Ministério da

Fazenda, bem como as chaves eletrônicas contidas nas respectivas DANFE’s?

Caso seja possível, por favor, descreva como seria realizado o procedimento?

Resposta do MF: Devido ao grande número de CNPJ envolvidos, a extração

das notas por meio do SPED seria possível  apenas com apuração especial

junto ao Serpro.

Uma apuração especial é realizada por meio da emissão de uma Ordem de

Serviço ao Serpro. A emissão dessa ordem de serviço, nos termos do contrato

firmado entre  as  partes  e  no  processo  de  gestão  de  desenvolvimento  de

sistemas  da  RFB,  é  formalizada  através  dos  seguintes  passos,

resumidamente:

a) Elaboração  da  pré-especificação  da  demanda,  com  a  definição  inicial  da

motivação  e  dos  objetivos  a  serem  alcançados,  pela  área  de  negócio

responsável pelos dados/sistema;

b) Envio da pré-especificação para a área de Tecnologia da Informação (TI);
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c) Avaliação,  pela  área  de  gestão  de  demandas  de  TI,  do  alinhamento  da

demanda com o planejamento anual de TI;

d) Avaliação,  pelas  áreas  especialistas  de  TI,  da  viabilidade  da  demanda,

versando, mas não se limitando, a:

a. Conveniência e oportunidade frente ao plano de sistemas e funcionalidade

existentes;

b. Adequação ao modelo corporativo de dados da RFB;

c. Cumprimento das normas de segurança da informação;

e) Encaminhamento, pelo gestor do contrato, ao Serpro para orçamentação da

demanda;

f) Estimativa de valores pelo Serpro;

g) Avaliação do valor apresentado frente a análise dos especialistas de TI e do

orçamento disponível.

h) Aprovação da demanda e formalização da ordem de serviço.

e) Em  casos  semelhantes,  esta  CGU  já  verificou  que  as  entidades  do  Poder

Público requeridas à entrega de notas fiscais eletrônicas, como os Ministérios

da Educação e da Saúde, conseguiram as suas chaves de acesso, por meio de

contato  com  as  Secretarias  Fazendárias  de  seus  respectivos  Estados,

satisfazendo, assim, ao pedido de acesso. Dessa maneira, seria possível que o

Ministério  da  Fazenda  procedesse  nesse  mesmo  sentido  para  atender  ao

pedido do requerente, sem que isso incorra em trabalhos adicionais?

Resposta do MF: O Ministério da Fazenda (MF) entrou em contato com a

Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Educação (MEC) e

com a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) para verificar os

procedimentos a serem adotados  para obtenção das chaves de acesso.  O

MEC informou que o procedimento adotado foi análise manual, o que não

seria possível ao Ministério da Fazenda. Entretanto, a SEFAZ-DF solicitou que

o  MF  enviasse  um  documento  formal  com  o  pedido  do  requerente.  Ao

recepcionar  a  demanda,  a  SEFAZ-DF  irá  avaliar  a  possibilidade  de

atendimento ao pedido na integralidade ou parcialmente, tendo em vista o

quantitativo de processos do Ministério da Fazenda.
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Com base nas informações acima, a SAMF-DF está elaborando o documento

a ser enviado à SEFAZ-DF com as informações solicitadas. Entretanto, ainda

não é possível mensurar o prazo para obtenção da resposta pela Secretaria

Fazendária.

É  importante  ressaltar  que  o  procedimento  adotado  é  apenas  no  Distrito

Federal. Caso a SEFAZ-DF disponibilize as informações, o procedimento será

estendido para os demais estados.

Diante  do  exposto,  não  é  possível  responder  a  questão  da  letra  na  sua

integralidade.  Porém  o  Ministério  da  Fazenda  irá  fazer  o  possível  para

atendê-la  e  comunicará  a  CGU  quando  obtiver  a  resposta  da  SEFAZ-DF.

Enquanto isso, os processos de compras estão à disposição do requerente.

8. Em que pese as justificativas do Ministério da Fazenda,  tanto a CGU como a Comissão Mista de

Reavaliação de Informações (CMRI) já consolidaram entendimento segundo o qual as notas fiscais

eletrônicas  emitidas  contra órgãos  públicos,  bem como as  chaves  de acesso  de cada uma das

respectivas notas fiscais e as cópias digitalizadas dos DANFE’s que representam as notas fiscais,

possuem  natureza  pública.  Por  meio  da  decisão  nº  0140/2014  da  CMRI,  referente  ao  NUP

52750.000598/2013-81, em que o recorrente solicitou as notas fiscais eletrônicas de compra de

veículos pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, decidiu-se o seguinte:

“Embora a Nota Fiscal Eletrônica seja um documento de existência apenas
digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar,
para  fins  fiscais,  uma  operação  de  circulação  de  mercadorias  ou  uma
prestação de serviços, ocorrida entre as partes, e tendo sua validade jurídica
garantida  pela  assinatura  digital  do  remetente  e  a  Autorização  de  uso
fornecida pelo Fisco, antes da ocorrência do fato gerador, têm-se ser este um
documento de transparência e de controle da sociedade nas aquisições feitas
por órgãos públicos. Diante disso,  no mérito, a Comissão Mista analisou as
razões do recorrente e da decisão recorrida (CGU) e deliberou pela entrega do
documento ao recorrente, devendo ser observadas as condições da LAI, em
especial o disposto no art. 11”. Grifo meu.

9. Percebe-se, dessa maneira, que as notas fiscais eletrônicas são consideradas pela Comissão Mista

de Reavaliação de Informações como documentos de transparência e de controle social. O órgão

decisório máximo para fins de LAI proferiu o entendimento supra nas decisões n° 0141/2014, n°
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0142/2014  e  n°  0143/2014,  relativas,  respectivamente,  aos  NUPs  52750.000597/2013-36,

52750.000602/2013-19  e  52750.000600/2013-11.  Desse  modo,  considera-se  que  o  objeto  dos

pedidos  em análise  é de interesse  público,  em função de que a  sua análise  possibilita  efetivo

controle sobre as compras públicas, exercido pela sociedade. 

10. Nesse sentido, verificou-se que, embora o órgão público requerido tenha que dispender recursos

para a consecução do pedido de acesso a informação em análise, o Ministério da Fazenda possui

recursos humanos e tecnológicos suficientes para a disponibilização dos documentos solicitados.

Assim, transferir a responsabilidade para a consecução das informações solicitadas – que são de

interesse público e servem ao controle social do Estado – ao particular não é uma boa prática de

transparência. Desse modo, a Lei nº 12.527/11 enfatiza o direito de se obter junto ao Poder Público

informação  pertinente  à  administração  do  patrimônio  público,  utilização  de  recursos  públicos,

licitação, contratos públicos, dentre outros1.  

Conclusão

11. De todo o exposto,  acata-se o argumento do recorrente e opina-se pelo  provimento  dos

recursos interpostos, visto entender que as solicitações em grau de recurso à CGU não são

desproporcionais  e  tampouco  ensejam  trabalhos  adicionais  de  análise,  interpretação  e

consolidação de dados e informações, conforme o disposto no artigo 13, II e III, do decreto

nº  7.724/12. Tratam-se  ademais  de  informações  de  natureza  pública,  sobre  as  quais  a

sociedade pode exercer controle social, como se encontra disposto no artigo 7º, inciso VI,

da Lei nº 12.527/11.

JORGE ANDRÉ FERREIRA FONTELLES DE LIMA
Auditor Federal de Finanças e Controle

1 Artigo 7º, VI, da Lei nº 12.527/11.
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DESPACHO

De acordo.
À consideração superior, pelo provimento dos recursos.

LUIZA GALIAZZI SCHNEIDER
Coordenadora-Geral de Recursos de Acesso à Informação, Substituta.
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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 pelo provimento dos recursos interpostos, nos termos do art. 23 do Decreto 7.724/2012, no

âmbito  dos  pedidos  de  informação  nº  16853.001685/2017-67  e  nº  37400.001481/2017-24,

direcionados ao Ministério da Fazenda – MF.

Determina-se, desse modo, que o Ministério da Fazenda disponibilize ao recorrente, na aba

“cumprimento da decisão”, no sistema e-SIC, no prazo de 45 dias corridos, todas as notas fiscais

eletrônicas (formato xml) emitidas tanto contra o Ministério da Fazenda quanto contra o Ministério

da Previdência social que representem as compras públicas dos respectivos órgãos, desde janeiro de

2012 até  a presente data.  Alternativamente,  caso o órgão não armazene as  notas  fiscais  no seu

formato digital (xml), poderá ser disponibilizada lista, preferencialmente em formato xls, com as

chaves de acesso (conjunto de 44 dígitos – numeração que se encontra abaixo do código de barras

do DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) de cada uma das respectivas notas

fiscais ou então cópia digitalizada dos DANFE’s que representam as notas fiscais

GILBERTO WALLER JUNIOR
Ouvidor-Geral da União
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