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

PARECER

Referência: 23480.017327/2017-17

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

Restrição de 

acesso:
Sem restrição.

Resumo: Objeto do recurso: Solicita lista de compras de livros das bibliotecas da UFPR

nos últimos 05 anos. 

Opinião técnica: Opina-se pela perda do objeto do recurso interposto, uma vez

que a informação foi disponibilizada durante a instrução do recurso. 

Órgão ou 

entidade 

recorrido (a):

Universidade Federal do Paraná – UFPR.

Recorrente: A. A. O.

Palavras-chave Informações  diversas.  Informação  Incompleta.  Inovação  em  sede  recursal.

Esclarecimentos adicionais. Perda do Objeto. Recomendações. 

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 24/07/2017 “Baseado  na  lei  12.527  de  2011  (Lei  de  acesso  a

informação) venho por meio deste pedir a lista de compra

de  livros  de  cada  biblioteca  da  UFPR  nos  cinco  (5)

últimos  anos,  desde  2016  até  2012  conforme  modelo

abaixo.

Para organizar os dados peço para que seja enviada uma

tabela contendo cada ano, nome da editora, número de

títulos e número total de exemplares comprados, conforme

tabela exemplo abaixo.



O  arquivo  enviado  pode  ser  em:  .XLS,  .CSV ou  outro

arquivo  de  texto  comum  extraído  automaticamente  da

base de dados.

Exemplo 

Ano: 2014

Nº Nome Títulos Quantidade

1    LTD      10             100

2   BRler     5               333

3   Nova     3               10

4   Vozes   30              758

5    xxxx      yy              zzz

Além das quatro (4) variáveis apontadas acima, se existir

mais  alguma  que  vocês  acharem  interessante  podem

enviar  também. A minha pesquisa pretende (de  alguma

forma) separar as editoras sérias das que existem para

fazer livros de baixa qualidade usados para progressões

funcionais  e  outras  atividades  remuneradas  sem  o

desenvolvimento de livros com o mínimo de seriedade”
Resposta Inicial 26/07/2017 “Prezado(a) Senhor(a), Em atendimento ao seu pedido de

informação, conforme Lei 12.527/2011 e regulamentado

pelo Decreto 7.724/2012,infelizmente, informamos que a

nossa instituição de ensino não tem como obter todas as

informações  conforme  solicitadas,  uma vez  que  exigem

tratamento que não temos como executar dentre elas por

grande volume de demandas e dificuldades com recursos

humanos.

Caso fôssemos executar a tarefa, teríamos dificuldades no

andamento dos nossos serviços prestados pela instituição.

Além  disso,  de  acordo  com  Decreto  7.724/2012  que

regulamento  a  Lei  12.527/2011  “Art.  13.  Não  serão

atendidos  pedidos  de  acesso  à  informação:  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
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competência  do  órgão  ou  entidade.".  Mesmo  assim,

evocando  o  Princípio  da  Eficiência  impõe  à

administração pública e a seus agentes a persecução do

bem comum, por meio do exercício de suas competências

de  forma  imparcial,  neutra,  transparente,  participativa,

eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade,

rimando  pela  adoção  dos  critérios  legais  e  morais

necessários para melhor utilização possível dos recursos

públicos,  de  maneira  a  evitarem-se  desperdícios  e

garantir-se maior rentabilidade social, segue a resposta

abaixo:

"Conforme solicitado segue relatório. Reitero que o nosso

sistema  por  enquanto  não  fornece  todas  as  variáveis

solicitadas”.

Recurso à

Autoridade Superior
28/07/2017

“Levando em consideração que o grupo de bibliotecárias

não possui em seu sistema um botão que gere os dados de

forma  automática  peço  para  que  os  dados  sejam

coletados  pelo  grupo  de  técnicos  da  Tecnologia  da

Informação (TI) que da manutenção no Banco de Dados

(BD) da biblioteca. Tenho certeza que em até dez linhas

de  comando  no  banco  de  dados  eles  podem  gerar  os

dados que foram pedidos. Afirmo que um técnico da TI

pode gerar os dados no BD de forma rápida e fácil”.
Resposta do Recurso

à Autoridade

Superior

04/08/2017 “Quanto ao mérito, cabe esclarecer:

No  caso  em  análise,  opinamos  pelo  indeferimento  do

recurso. Segue a resposta abaixo:

"Informamos que a compra de livros é realizada através

de  Distribuidores  e  não  por  Editora,  de  modo  que  os

relatórios  sempre  levaram  em  conta  os  primeiros.  Em

decorrência deste fato e ainda considerando a frequente

ocorrência  de  lotes  compostos  por  títulos  de  diferentes

editoras,  as  variáveis  em  questão  não  eram coletadas.

Reiteramos que  o módulo  de Aquisição encontra-se em

fase  de  desenvolvimento  e  os  filtros,  nos  moldes
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solicitados,  estão  contemplados  na  solicitação  ao

desenvolvedor do Software.

Quanto à possibilidade de extração das informações por

um técnico de TI,  sentimos informar que esta demanda

não  está  prevista  no  roll  de  serviços  contratados  pelo

SiBi, junto ao fornecedor do nosso software para 2017 e

não  temos,  no  momento,  como  arcar  com  o  custo

adicional. A este respeito vale ressaltar que a contratação

é realizada anualmente visando um número previamente

definido  de  horas  para  atendimento  de  demandas

específicas do SiBi”.

Recurso à

Autoridade Máxima
04/08/2017

“Levando em consideração que os relatórios citados pela

Diretora  são  por  distribuidoras,  peço  para  que  sejam

enviados  os  relatórios  de  2016  até  2012  para  cada

distribuidor  (discriminado  por  distribuidor  e  ano)  em

arquivo  CSV  ou  XLS,  desta  forma  eu  mesmo  farei  o

processamento dos dados não onerando a Biblioteca com

custos adicionais com o SiBi”.

Resposta do Recurso

à Autoridade

Máxima

08/08/2017

A Universidade  entende  que  houve  inovação  em  fase

recursal,  nos  termos  da  Súmula  CMRI  nº  2/2015,

sugerindo  que  o  cidadão  registre  novo  pedido  de

informação para atendimento da demanda.

Recurso à CGU 08/08/2017

“ (...)  Em 2º instância foi simplificado o pedido para que

sejam enviados os relatórios de 2016 até 2012 para cada

distribuidor  de  livros  (discriminado  por  distribuidor  e

ano) em arquivo CSV ou XLS, desta forma eu mesmo farei

o  processamento  dos  dados  não onerando a  Biblioteca

com custos adicionais com o SiBi.

Particularmente,  não  entendo  como  uma  universidade

com tantos cursos de TI e um sistema informatizado tem

tanta  resistência  na  entrega  estes  dados.  Desta  forma

insisto que preciso dos dados para a minha pesquisa (...)”

É o relatório.
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Análise 

2. No que tange aos requisitos de admissibilidade,  registre-se que o recurso foi apresentado à

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.

3. Na origem,  observa-se  que  apesar  da  Universidade  ter  cumprido a  exigência  prevista  no

inciso II do art. 19 do Decreto nº 7.724/2012 ao informar o solicitante da “possibilidade e prazo de

recurso,  com indicação da autoridade que o apreciará”,  por meio do preenchimento dos campos

correspondentes no sistema e-SIC, o recurso de segunda instância não foi apreciado pela autoridade

de hierarquia equivalente à exigida na legislação, em descumprimento ao que preceitua o art. 21 do

Decreto nº 7.724/2012.

4. A observância do artigo mencionado é de relevante importância, pois a finalidade do recurso

é  corrigir  eventuais  equívocos  cometidos  nas  instâncias  inferiores  a  partir  da  reapreciação  da

demanda  por  autoridade  de  hierarquia  superior.  Nesse  sentido,  cabe  repisar  os  procedimentos

estabelecidos pelo Decreto:

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.
Parágrafo único. Desprovido o recurso de que trata o caput, poderá o requerente apresentar
recurso no prazo de dez  dias,  contado da ciência da decisão,  à autoridade máxima do
órgão ou entidade,  que deverá se manifestar em cinco dias contados do recebimento do
recurso (grifo nosso).

5. De todo modo, foi pacificado através da Súmula nº 5 da Comissão Mista de Reavaliação de

Informação (CMRI) que: “Poderão ser conhecidos recursos em instâncias superiores, independente
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da  competência  do  agente  que  proferiu  a  decisão  anterior,  de  modo  a  não  cercear  o  direito

fundamental de acesso à informação”. Contudo, recomenda-se que o órgão sane esta irregularidade e

passe a observar a hierarquia determinada pela legislação para o proferimento de decisões no âmbito

da Lei de Acesso.

6. No mérito, verifica-se que a Universidade inicialmente informa a impossibilidade técnica de

atendimento do pedido, porque os relatórios de compras de livros são gerados por distribuidoras e

não por editora, conforme solicitado pelo requerente no pedido inicial.  Em razão disso, em sede

recursal, o cidadão solicita o envio do relatório distribuidoras, contudo, a Universidade entende que

houve inovação em sede recursal e o orienta a registrar novo pedido de acesso à informação.

7. Nesse  ponto,  considerando  os  princípios  da  eficiência  e  da  economicidade, importante

lembrar que a Súmula nº 2/2015 da Comissão Mista de Reavaliação de Informações – CMRI prevê o

acolhimento da inovação no caso dela manter a mesma matéria do pedido inicial, vejamos:

Súmula CMRI nº 2/2015

“INOVAÇÃO  EM  FASE  RECURSAL–  É  facultado  ao  órgão  ou  entidade  demandado
conhecer parcela do recurso que contenha matéria estranha: i) ao objeto do pedido inicial
ou; ii) ao objeto do recurso que tiver sido conhecido por instância anterior - devendo o
órgão ou entidade, sempre que não conheça a matéria estranha, indicar ao interessado a
necessidade de formulação de novo pedido para apreciação da matéria pelas instâncias
administrativas iniciais.”

Justificativa

Esta súmula apresenta regra geral para o conhecimento de recursos interpostos no âmbito
do processo administrativo de acesso à informação, segundo a qual somente deverá ser
objeto  de  apreciação  por  instância  superior  matéria  que  já  haja  sido  apreciada  pela
instância inferior. Nesse sentido, a alteração da matéria do pedido de acesso à informação
ao longo dos recursos, quando leve ao aumento do seu escopo ou à sua mudança de assunto,
poderá não ser objeto de apreciação pela instância superior, em respeito ao princípio do
duplo grau de jurisdição, uma vez que o conhecimento de matéria estranha ao objeto inicial,
quando levado à apreciação somente da última instância administrativa, pode levar à sua
supressão, em prejuízo do administrado.

Esta regra, no entanto, merece ser harmonizada com os princípios da instrumentalidade,
da eficiência, da economicidade e da tutela da legítima confiança dos administrados. Por
esta  razão,  diz-se  que o órgão ou  entidade demandada poderá  optar  por conhecer  de
parcelas de recursos que apresentem esta natureza. Assim, quando à matéria estranha ao
pedido inicial corresponder questão de acesso à informação sobre cujo mérito possa o
órgão ou entidade demandado facilmente se manifestar,  deverá ele assim proceder,  em
respeito aos princípios administrativos da eficiência e da economicidade. (Destaque nosso)
(...)

8. Por conseguinte, a CGU realizou interlocução com a UFPR para verificar a possiblidade da

informação,  requerida  em  instância  recursal,  ser  entregue  ao  recorrente.  No  dia  16/10/2017,  a
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Universidade  enviou  ao  cidadão,  por  e-mail,  planilha  com  os  dados  de  aquisição  de  material

bibliográfico, entre 2012 e 2016, contendo quantidade de títulos e exemplares, separados por cada

biblioteca e por fornecedor. Além disso, prestou os seguintes esclarecimentos:

“1.  Não foi possível a coleta dos dados da Biblioteca de Ciências Humanas  segundo os
parâmetros  solicitados  por  problemas  na  filtragem  de  resultados  no  software  de
gerenciamento  do  acervo.  O  problema  foi  comunicado  à  Comissão  responsável  pela
manutenção do software, sem previsão de resolução do problema. Somente após análise e
correção pela empresa responsável, será possível coletar os dados da referida biblioteca;
2.  O  presente  relatório  foi  obtido  com  dados  que  estão  passando  por  revisão e  pode
apresentar  inconsistências  (identificação  de  campos  em  branco  e  posterior  inserção
manual; correção de falhas em digitação, ocasionando inconsistência de dados);
3. Não foram realizadas compras por todas as bibliotecas em todos os anos do período
indicado;
4. O documento contém uma planilha denominada "LEGENDA", contendo as siglas das
bibliotecas  integrantes  do  Sistema  de  Bibliotecas  da  Universidade  Federal  do  Paraná
(SiBi/UFPR)”. ( destaques nosso)”

9. Considerando  os  problemas  apontados  para  extração de  dados  da  Biblioteca  de  Ciências

Humanas, novos esclarecimentos foram solicitados à recorrida, que, no dia 20/11/2017, providenciou

o envio das informações faltantes ao cidadão, por e-mail, com cópia à CGU, ensejando assim a perda

do objeto do presente recurso, nos termos do art. 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.

10. Por fim, quanto à revisão dos dados do relatório, importante frisar que cabe aos órgãos e

entidades públicas o fornecimento de informações autênticas, íntegras, atualizadas e, sempre que

disponíveis, primárias. Nesse sentido, a instituição deve primar pela confiabilidade e integralidade

das informações fornecidas ao cidadão, conforme prescrito no artigo 6º da Lei nº 12.527/11:

Art.  6º  Cabe  aos  órgãos  e  entidades  do  poder  público,  observadas  as  normas  e
procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:

(...)  II  -  proteção  da  informação,  garantindo-se  sua  disponibilidade,  autenticidade  e
integridade; (destaque nosso)

Conclusão

11. De todo o exposto,  opina-se  pela  perda  do objeto  do recurso interposto,  uma vez  que a

informação  solicitada  foi  disponibilizada  ao  requerente  durante  a  instrução  do  recurso  nesta

Controladoria.
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12. Por fim, observamos que a recorrida descumpriu procedimentos básicos da Lei de Acesso à

Informação. Dessa forma, recomenda-se orientar a autoridade de monitoramento para que reavalie os

fluxos internos no intuito de assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação,

de forma eficiente e adequada aos objetivos da LAI, em especial:

a) garantir  que  a  autoridade  responsável  por  julgar  o  recurso  em  primeira  instância  seja

diferente e hierarquicamente superior àquela que adotou a decisão inicial; e

b) garantir  que  a  autoridade  responsável  por  julgar  o  recurso  de  segunda instância  seja  a

autoridade máxima da instituição pública.

SIMONE FERREIRA MAGALHÃES

Analista Técnico Administrativo

DESPACHO

De acordo.
À consideração superior, pela perda do objeto do recurso interposto.

ÉRICA BEZERRA QUEIROZ RIBEIRO
Coordenadora-Geral de Recursos de Acesso à Informação
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D E C I S Ã O  

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

8.910/2016, de 22 de novembro de 2016, adoto, como fundamento deste ato, o parecer acima, para

decidir pela perda do objeto do recurso interposto, nos termos do art. 23 do Decreto 7.724/2012, no

âmbito do pedido de informação nº 23480.017327/2017-17, direcionado à Universidade Federal do

Paraná – UFPR.

Gilberto Waller Júnior

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

Folha de Assinaturas

Referência: PROCESSO nº 23480.017327/2017-17

Documento: PARECER nº 6438 de 22/11/2017

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

Ouvidor

Assinado Digitalmente em 22/11/2017

GILBERTO WALLER JUNIOR

Signatário(s):

De acordo. À consideração superior.

Relação de Despachos:

Assinado Digitalmente em 22/11/2017

Coordenadora-Geral de Recursos de Acesso à Informação

ERICA BEZERRA QUEIROZ RIBEIRO

aprovo.

Relação de Despachos:

Assinado Digitalmente em 22/11/2017

Ouvidor

GILBERTO WALLER JUNIOR

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

documento é: 7405a8dd_8d531be74780c03
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