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

PARECER

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:

1

Referência: 23480.006249/2017-25; 23480.006186/2017-15; 23480.011261/2017-
51

Assunto: Recurso  contra  decisão  denegatória  aos  pedidos  de  acesso  à
informação.

Restrição de
acesso: Não há restrição de acesso.

Resumo Objeto  do  recurso:   Cidadã  solicita  informações  diversas  acerca  de
Auditoria Interna, Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) e Relatório
Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT)

Opinião  técnica:  Opina-se  pela  perda  do  objeto  dos  recursos,  pois,
conforme consta  nos  relatórios  abaixo  e,  após  análise  das  respostas
fornecidas pelo órgão, as informações foram disponibilizadas à cidadã
na fase de instrução dos recursos.

Órgão ou
entidade

recorrido (a):
UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Recorrente: N.C.R.

Palavras-Chave Auditoria.  Estrutura Organizacional. Organograma. Recursos Humanos.
Planejamento  Estratégico.  Informação  Incompleta.  Informação
disponibilizada. Perda do Objeto.
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Relatório

23480.006249/2017-25
Ação Data Teor

Pedido 13/03/2017

“Estou fazendo pós-graduação e o meu projeto é sobre as unidades de
Auditoria  Interna  nas  Universidades  Federais  e  estou  pesquisando
sobre
o atendimento as recomendações emanadas da Instrução Normativa
Nº
24/2015  emitida  pela  Controladoria  Geral  da  União,  referente  a
emissão
do RAINT e Relatórios de Auditoria.

RAINT 2016

1.Informar a data do envio do RAINT 2016 para a CGU.
2.Informar a data da apreciação pelo órgão superior do RAINT 2016.
3.Informar a data de disponibilização do RAINT 2016 na internet.
4.Informar  qual  o  endereço  da  internet  que  está  disponibilizada  o
RAINT
2016.
5.Solicitamos  o  envio  do  RAINT  2016,  pois  não  foi  encontrado  em
vosso
sítio eletrônico.

Relatórios de Auditoria

1.Todos  os  relatórios  de  auditoria  são  comunicados  ao  órgão  de
controle
interno?
2.Qual  o  meio  de  comunicação  utilizado  pela  unidade de  Auditoria
Interna
com  o  órgão  de  controle  interno,  para  informar  a  finalização  dos
relatórios
de auditoria?
3.Qual  a  periodicidade  (tempo)  de  comunicação  dos  relatórios  de
auditoria ao órgão de controle interno?
4.Ao  final  dos  trabalhos  realizados  pela  auditoria,  os  relatórios
emitidos
são destinados a quais órgãos na Universidade?
5.São  enviados  os  relatórios  completos  de  auditoria,  resumos  dos
relatórios ou ambos para os órgãos superiores da Universidade?
6.São  produzidos  relatórios  gerenciais  sobre  a  situação  das
recomendações expedidas pela unidade de Auditoria Interna ou por
outros órgãos de controle?
7.Qual a frequência de produção destes relatórios gerenciais sobre a
situação  das  recomendações  expedidas  pela  unidade  de  Auditoria
Interna ou por outros órgãos de controle?
8.Quem são os destinatários destes relatórios sobre a situação das
recomendações expedidas pela unidade de Auditoria Interna ou por
outros órgãos de controle?
9.A Auditoria Interna possui sistema informatizado para acompanhar
as 
recomendações expedidas por ela ou por outros órgãos de controle?
10.Se sim, favor informar qual o sistema.”

“1.Informar a data do envio do RAINT 2016 para a CGU. 24/02/2017
2.Informar a data da apreciação pelo órgão superior do RAINT 2016.
Até o momento não houve apreciação por órgão superior, apenas foi
enviado à Reitora  para  conhecimento e  submissão ao Conselho de
Administração – CONSAD.
3.Informar a data de disponibilização do RAINT 2016 na internet. Após
verificação  no  site  da  UFRN,  realizada  no  dia  20/03/2017,
identificamos que o referido Relatório já estava disponibilizado (não há
como precisar a data de inserção do documento no site).
4.Informar  qual  o  endereço  da  internet  que  está  disponibilizada  o
RAINT  2016.  O  RAINT  2016  está  disponível  no  site  institucional
www.ufrn.br > menu institucional > documentos > Relatório Anual de
Atividades da Auditoria Interna (link direto:
http://www.ufrn.br/resources/documentos/relatorioanual/relatorio-
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Relatório

23480.006186/2017-15
Ação Data Teor

Pedido 13/03/2017

“Estou fazendo pós-graduação e o meu projeto é sobre as unidades de
Auditoria  Interna  nas  Universidades  Federais  e  estou  pesquisando
sobre  o  atendimento  as  recomendações  emanadas  da  Instrução
Normativa Nº 24/2015 emitida pela Controladoria Geral da União:

PAINT 2016
 
1.Informar a data do envio da proposta do PAINT 2016 para análise
prévia pelo CGU.
2.Informar a data do envio do encaminhamento definitivo do PAINT
2016 para a CGU.
3.Informar a data do recebimento das observações da CGU referente
ao PAINT 2016.
4.Informar  a  data  da  aprovação  do  PAINT  2016  pela  universidade.
5.Informar  qual  órgão  que  aprovou  o  PAINT  2016  e  qual  o  meio
normativo utilizado, favor informar também a numeração e data de
emissão.
6.Informar quais as sugestões enviadas pela CGU, referente ao PAINT
2016.
7.Todas  as  sugestões  enviadas  pela  CGU  foram  acatadas  pela
Auditoria  Interna?
8.Favor informar quais as sugestões que não foram aceitas por esta
unidade  de  Auditoria  Interna  e  as  respectivas  justificativas.
9.O foco das ações de auditoria em 2016 foram os temas passíveis de
serem trabalhados ou os macroprocessos?

PAINT 2017
 
1.Informar a data do envio da proposta do PAINT 2017 para análise
prévia pelo CGU.
2.Informar a data do envio do encaminhamento definitivo do PAINT
2017 para a CGU.
3.Informar a data do recebimento das observações da CGU referente
ao PAINT 2017.
4.Informar  a  data  da  aprovação  do  PAINT  2017  pela  universidade.
5.Informar  qual  órgão  que  aprovou  o  PAINT  2017  e  qual  o  meio
normativo utilizado, favor informar também a numeração e data de
emissão.
6.Informar quais as sugestões enviadas pela CGU, referente ao PAINT
2017.
7.Todas  as  sugestões  enviadas  pela  CGU  foram  acatadas  pela
Auditoria  Interna?
8.Favor informar quais as sugestões que não foram aceitas por esta
unidade de Auditoria Interna e respectivas justificativas.
9.O foco das ações de auditoria em 2017 serão os temas passíveis de
serem trabalhados ou os macroprocessos?”

“1.Informar a data do envio da proposta do PAINT 2016 para análise
prévia pelo CGU. 19/11/2015.
2.Informar a data do envio do encaminhamento definitivo do PAINT
2016 para a CGU. 04/03/2016.
3.Informar a data do recebimento das observações da CGU referente
ao PAINT 2016. Não houve pronunciamento da CGU com relação ao
PAINT 2016.
4.Informar  a  data  da  aprovação  do  PAINT  2016  pela  universidade.
18/02/2016.
5.Informar  qual  órgão  que  aprovou  o  PAINT  2016  e  qual  o  meio
normativo utilizado, favor informar também a numeração e data de
emissão. Conselho de Administração através da Resolução 005/2016-
CONSAD de 18/02/2016.
6.Informar quais as sugestões enviadas pela CGU, referente ao PAINT
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Relatório

23480.011261/2017-51
Ação Data Teor

Pedido 09/05/2017

Estou  pesquisando  sobre  as  unidades  de  Auditoria  Interna  nas
Universidades Federais de Ensino e gostaria de solicitar os seguintes
dados da Unidade de Auditoria Interna em sua universidade:

1)Em  relação  aos  cargos  existentes,  nesta  unidade  de  Auditoria
Interna,
no ano de 2016, favor especificar:
a.Nomenclaturas dos cargos existentes;
b.Quantidade de servidores em cada cargo;
c.Escolaridade exigida para os mesmos.
d.Caso a escolaridade exigida seja nível superior, especificar quais os
cursos de formação que poderiam preencher esta vaga.
Obs: Cargo é o lugar instituído na organização do funcionalismo, com
denominação  própria,  atribuições  específicas,  e  estipêndio
correspondente, para ser provido e exercido por seu titular, na forma
estabelecida em lei.

2)Em  relação  às  funções  existentes,  nesta  unidade  de  Auditoria
Interna,
no ano de 2016, favor especificar:
a.Nomenclaturas das funções existentes;
b.Quantidade de servidores em cada função;
Obs: Função é um conjunto de atribuições destinadas aos agentes
públicos.

3)No ano de 2016, quais eram as divisões/gerências/departamentos
existentes na unidade de Auditoria Interna, favor especificar:
a.Nomenclaturas;
b.Quantitativo de pessoal em cada divisão;
c.Finalidade de cada divisão.
d.Caso a divisão tenha subdivisões, favor detalhar também.

Obs1:  Caso  haja  servidor  em  mais  de  um  departamento,  favor
especificar.
Obs2:  Caso  haja  algum  departamento  que  não  esteja  em
funcionamento, favor especificá-lo e expor o motivo para inatividade.

4)Há  número  de  servidores  suficiente  para  cumprir  as  atividades?
Caso
não, especificar:
a)Qual seria o quantitativo necessário para tal;
b)Áreas de formação acadêmica, respectivamente;
c)Metodologia utilizada pela unidade de Auditoria Interna para obter
estas características acima.
5)Qual a quantidade de servidores, lotados e em exercício na unidade
durante  o  ano  de  2016,  exercendo  as  atribuições  de  auditoria
(atividade fim)? E exercendo funções de apoio às auditorias?

“(...)  segue  abaixo  resposta  da  unidade  responsável  a  sua
manifestação Conteúdo: 

1)Em  relação  aos  cargos  existentes,  nesta  unidade  de  Auditoria
Interna, no ano de 2016, favor especificar:

a.Nomenclaturas dos cargos existentes; Professor do Magistério
Superior, Auditor, Contador e Assistente em Administração.

b.Quantidade de servidores em cada cargo; 1-Professor do Magistério
Superior; 3-Auditor, 1-Contador e 1-Assistente em Administração.

c.Escolaridade  exigida  para  os  mesmos.  Professor  do  Magistério
Superior, Auditor e Contador = nível superior enquanto Assistente em
Administração = nível médio.

d.Caso a escolaridade exigida seja nível superior, especificar quais os
cursos de formação que poderiam preencher esta vaga. Professor do
Magistério Superior = formação de acordo a área, Auditor = Direito,



São os relatórios.

Análise 

2. Registre-se  que  o  Recurso  foi  apresentado  perante  a  CGU  de  forma

tempestiva,  em acordo com o disposto no  caput e §1º  do art.  16 da Lei  nº

12.527/2011, e ao prazo de 10 (dez) dias previsto no art.  23 do Decreto nº

7.724/2012, in verbis:

         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 7.724/2012

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. Quanto ao cumprimento do art. 21 do Decreto nº 7.724/2012, informa-se

que a omissão do órgão em face aos recursos impossibilitou a observância do

cumprimento do referido artigo. Dessa forma, deve-se orientar a autoridade de

monitoramento competente da UFRN para reavaliação dos fluxos internos no

intuito  de  assegurar  o  cumprimento  das  normas  relativas  ao  acesso  à

informação de forma eficiente e adequada aos objetivos legais,  em especial,

responder o pedido de informação (e/ou) os recursos no prazo determinado em

Lei, garantindo que a autoridade responsável por julgar o recurso em primeira

instância  seja  diferente  e  hierarquicamente  superior  àquela  que  adotou  a

decisão inicial, assim como garantir que a autoridade que proferir a resposta ao
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recurso de 2ª  instância  seja  a autoridade máxima do órgão,  alinhando seus

procedimentos ao que determina o artigo 21 do Decreto 7.724/2012:

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.

4. Preliminarmente, informa-se que por economia processual e, considerando

a similitude dos pedidos realizados, assim como o fato de possuírem o mesmo

destinatário,  considerou-se  pertinente  o  julgamento  dos  processos

conjuntamente.

5. Na  fase  de  interlocução,  observa-se  que  a  UFRN respondeu  de  forma

satisfatória  a  todos  os  esclarecimentos  solicitadas  pela  CGU adicionando  as

respostas às perguntas que não haviam sido apreciadas nos pedidos iniciais da

cidadã. As informações pendentes foram direcionadas ao e-mail da solicitante

em 26/06/2017, com cópia para este Ministério.

6. No que tange ao processo de NUP 23480.006186/2017-15, verifica-se que,

conforme declarado pelo recorrido, as informações complementares solicitadas

pela cidadã em sede recursal foram todas disponibilizadas no pedido de acesso

à  informação  de  NUP  23480.011664/2017-09,  já  de  conhecimento  da

requerente.

7. Por fim, importante registrar que a cidadã, após o recebimento do e-mail

com os  dados  complementares,  respondeu  ao  órgão,  com cópia  para  CGU,

agradecendo. Dessa forma, pode-se concluir pela perda do objeto dos presentes

recursos, com fundamento no artigo 52 da Lei nº 9.784/1999: “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”.
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NARA MARTINS QUIRINO
Analista Técnico – Administrativo

De acordo.
À consideração superior, pela perda do objeto dos recursos.

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 inciso V do artigo

13  do  Decreto  8.910/2016,  de  22  de  novembro  de  2016,  adoto,  como

fundamento deste ato, o parecer anexo, para decidir  pela perda do objeto dos

recursos  interpostos,  nos  termos  do  art.  23  do  Decreto  nº  7.724/2012,  no

âmbito  dos  pedidos  de  informação  nº  23480.006249/2017-25;

23480.006186/2017-15;  23480.011261/2017-51 direcionados  à  UFRN  –

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

GILBERTO WALLER JÚNIOR

Ouvidor-Geral da União
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Controladoria-Geral da União

Folha de Assinaturas

Referência: PROCESSO nº 23480.011261/2017-51

Documento: PARECER nº 5217 de 03/07/2017

Assunto: Recursos de terceira instância - LAI

Ouvidor

Assinado Digitalmente em 03/07/2017

GILBERTO WALLER JUNIOR

Signatário(s):

aprovo.

Relação de Despachos:

Assinado Digitalmente em 03/07/2017

Ouvidor

GILBERTO WALLER JUNIOR

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

documento é: d366bce7_8d4c1fb42149574


