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

PARECER

Referência: 23480.018633/2017-71

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 UFSC

nos últimos 05 anos. 

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

que  a  informação  solicitada  foi  disponibilizada  ao  requerente  durante  a

instrução do recurso. 

Órgão ou 

entidade 

recorrido (a):

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.

Recorrente: A. A. O.

Palavras-chave Informações diversas.  Informação Incompleta.  Informação já disponibilizada.

Esclarecimentos adicionais. Perda do Objeto. 

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 11/08/2017 “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  UFSC  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 21/08/2017

“Conforme  solicitado,  informamos  que  foi

disponibilizados  os  Relatórios  de  2010  a  2017  das

aquisições  de  obras  indicadas  pela  comunidade

universitária  para  aquisição  pela  Biblioteca

Universitária.

Informamos  ainda  que  o  Sistema  gerenciador  permite

gerar  Relatórios  conforme  os  dados  solicitados  pelo

cidadão A.A.O.

Os Relatórios fornecidos no portalbu:

http://portal.bu.ufsc.br/desenvolvimento-de-

colecoes/relacao-novasaquisicoes/

contemplam todos os  dados solicitados,  além de outros

relativos aos dados das obras, tais como: Autor, Titulo,

Editora,  data  da  publicação,  Cidade,  paginas  e

quantidade de exemplar”
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Recurso à

Autoridade Superior
21/08/2017

“Infelizmente  os  dados  citados  no  site  não  podem  ser

processados, pois estão todos misturados e em PDF, além

disto, os dados estão incompletos, pois no site encontra-se

apenas arquivos de 2017.

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.  E caso a instituição não tenha

acesso ao banco de dados pode pedir para proprietário

do software coletar os dados por acesso remoto.

Desta  forma peço novamente  para que  os  dados sejam

enviados.  Novamente  agradeço  pela  ajuda  e  aguardo

retorno”.
Resposta do Recurso

à Autoridade

Superior

24/08/2017

"Reiteramos  na  integralidade  a  manifestação  anterior

quanto  à  disponibilidade  dos  dados  e,  assim,  o

atendimento integral à solicitação”

Recurso à

Autoridade Máxima
24/08/2017

“Reitero a manifestação anterior de indisponibilidade dos

dados  em  formato  para  processamento.  Os  dados

precisam  ser  enviados  com  as  editoras  e  respectivos

número de títulos e número de livros (por ano). O formato

em PDF contido no site com todos os itens "inviabiliza" a

coleta de dados.  Afirmo que os  técnicos  da área de TI

podem pegar estes dados do banco de dados em poucos

minutos.  Anexo  segue  o  documento  contido  no  link

enviado. Novamente agradeço e aguardo retorno com a

colaboração da pesquisa”.
Resposta do Recurso

à Autoridade

Máxima

30/08/2017 “De ordem do Magnífico Reitor, informamos que, por ora,

os dados encontram-se disponibilizados em formato que

permite a consulta e que as ações de extração, conforme

solicita o requerente, demandariam um esforço de vários

servidores  e  por  longo  período.  Consideramos  que  a
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solicitação está sendo atendida”

Recurso à CGU 04/09/2017

“Infelizmente  a  instituição  não  quer  passar  os  dados

pedidos.  Os  dados  disponibilizados  no  site  deles  estão

incompletos  e  como estão  em PDF é  impossível  de  se

processar. Segundo palavras do reitor "o que eu peço é

muito demorado e precisaria de muitos servidores para a

execução". Como já recebi o mesmo tipo de relatório da

UTFPR  e  outras  universidades  não  concordo  com  o

argumento pífio dado. Desta forma recorro a CGU para

que uma lista  com as  editoras,  títulos  e  quantidade de

livros comprados seja gerado em formato excel ou CSV

para processamento. Anexo segue um exemplo. Desde já

agradeço e aguardo retorno”.

É o relatório.

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. Quanto ao cumprimento do art. 15, da Lei de Acesso à Informação – LAI, c/c o art. 21 do

Decreto n.º 7.724/2012, observa-se que consta na resposta que a autoridade que proferiu a decisão,

em primeira instância, era a hierarquicamente superior à que adotou a decisão inicial, assim como

CGU SAS, Quadra 01, Bloco A - Edifício Darcy 
Ribeiro
Brasília/DF - CEP 70070-905

4



consta  que a autoridade que proferiu a decisão em segunda instância foi a autoridade máxima do

órgão/entidade. Registre-se que o cidadão foi devidamente informado a respeito da possibilidade de

recorrer das decisões que lhe foram desfavoráveis.

4. Quanto  ao  objeto  do  pedido  de  acesso  à  informação,  verifica-se  que  a  Universidade

disponibiliza ao requerente endereço eletrônico no qual seria possível consultar os Relatórios das

aquisições  de livros  pela  Biblioteca Universitária  de 2010 a 2017,  contudo,  em sede recursal,  o

cidadão alega que as informações disponibilizadas no site estão incompletas e que não é possível o

processamento automatizado dos dados, pois os arquivos estão em formato PDF. 

5. Considerando que o link indicado não atende por completo as necessidades do cidadão, a

CGU  realizou  interlocução  com  a  recorrida  para  verificar  a  possiblidade  de  disponibilizar  as

informações solicitadas em arquivo digital estruturado e legível por máquina. Em resposta, no dia

17/10/2017, em destacado posicionamento pró transparência, a UFSC comprometeu-se a entregar as

informações até o dia 31/10/2017.

6. Então,  no  dia  30/10/2017,  foi  encaminhada  ao  requerente  planilha,  em  formato  Excel,

contendo as informações solicitadas,  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.

Conclusão

7. 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.

SIMONE FERREIRA MAGALHÃES

Analista Técnico Administrativo

DESPACHO

CGU SAS, Quadra 01, Bloco A - Edifício Darcy 
Ribeiro
Brasília/DF - CEP 70070-905

5



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

LUÍZA 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  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 23480.018633/2017-71, direcionado à Universidade Federal de

Santa Catarina – UFSC.

Gilberto Waller Júnior

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

Folha de Assinaturas

Referência: PROCESSO nº 23480.018633/2017-71

Documento: PARECER nº 6316 de 07/11/2017

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

Ouvidor

Assinado Digitalmente em 07/11/2017

GILBERTO WALLER JUNIOR

Signatário(s):

aprovo.

Relação de Despachos:

Assinado Digitalmente em 07/11/2017

Ouvidor

GILBERTO WALLER JUNIOR

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

documento é: d2c919a1_8d525f7c433273b
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