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OGU – Ouvidoria-Geral da União
Coordenação-Geral de Recursos de Acesso à Informação

PARECER

Referência: 60502.002108/2015-01   

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

Restrição de
acesso:

Sem restrição. 

Ementa: Procedimento administrativo. Andamento processual. – A regra
é a publicidade, o sigilo exceção. – Fundamento de tomada de
decisão.  –  Análise  da  CGU:  Acata-se  a  argumentação  do
recorrido. – Recurso conhecido e desprovido. – Recomendações.

Órgão ou
entidade

recorrido (a):
CEX – Comando do Exército. 

Recorrente: N.L.C

Senhor Ouvidor-Geral da União,

1. O presente parecer trata de solicitação de acesso à informação pública,

com  base  na  Lei  no 12.527/2011,  conforme  resumo  descritivo  abaixo

apresentado:

RELATÓRIO Data Teor
Pedido 27/10/20

15

Solicitação:

“Solicito  Copia  integral  da documentação do
processo de licitação do Departamento de Ci-
ência e Tecnologia do Exército conduzido pelo
CDS  -  Centro  de  Desenvolvimento  de  Siste-
mas, cujo objeto possui a seguinte descrição:
Contratação  de  empresas  especializadas  na
prestação de serviços de Tecnologia da Infor-
mação Modelagem de Processo, na modalida-
de de serviço continuado,  presenciais  ou re-
motos, dividido em três lotes de serviços, os
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quais:
Lote  1:  Desenvolvimento  e  Manutenção  de
software, compreendendo a execução, sob de-
manda, de tarefas de desenvolvimento, manu-
tenção  corretiva,  manutenção  adaptativa  e
manutenção  perfectiva  (ou  evolutiva),  docu-
mentação de Sistemas legado e Serviços de
Suporte Técnico de Tecnologia da Informação
mediante  ordens  de  serviço  dimensionadas
pela métrica de Contagem de Pontos por Fun-
ção (APF); e Lote 2: Aferição sob demanda, da
Contagem de Pontos por Função (CPF), de ser-
viços de desenvolvimento, manutenção e do-
cumentação de sistema realizados pela  con-
tratada para o  lote  1.Lote  3:  Identificação e
mapeamento  de  processos  organizacionais,
modelagem, automação, implantação e manu-
tenção de processos organizacionais em plata-
forma BPMN.

Resposta Inicial
16/11/20

15

Segue resposta ao pedido inicial:

“Ao cumprimentá-lo, cordialmente, o Serviço de Infor-
mações ao Cidadão do Exército Brasileiro (SIC-EB) acu-
sa o recebimento do pedido formulado por V. Sa, regis-
trado com o protocolo nº 60502002108201501.
A respeito do assunto o SIC-EB informa a V. Sa. que:
1. O processo de contratação foi encaminhado à Asses-
soria de Apoio Jurídico do Departamento de Ciência e
Tecnologia (DCT), com intuito de obter análise jurídica
preliminar,  para  posteriormente  ser  encaminhado  à
Consultoria Jurídica Adjunta do Exército (CJACEx).
2. Portanto, até o ato de publicação, o Termo
de Referência poderá ser alterado, e, após de-
finido  o  objeto  e  forma de  contratação,  tais
documentos poderão ser encontrados no  site
do próprio DCT (http://www.dct.eb.mil.br/)e no
sistema COMPRASNET, no Portal de Compras
do  Governo  Federal,  no  linkhttp://www.com-
prasgovernamentais.gov.br/.”

Recurso à

Autoridade

25/11/20

15

Excerto do recurso de 1ª Instância, anexado no e-
Sic em pdf pelo cidadão:
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Superior

“Ora Ilustríssimo Chefe do Departamento de Ciência e
Tecnologia, o requerente não solicitou documento a ser
alterado, mas sim “Copia integral da documentação do
processo  de  licitação  do  Departamento  de  Ciência  e
Tecnologia do Exército conduzido pelo CDS”. 
O processo licitatório, concluso ou não, já exis-
te, conforme pesquisa de preço divulgada no
início de setembro/2015 (DOC. 01). 
Não se trata, portanto, de solicitação de docu-
mentos a serem elaborados, mas sim de atos
administrativos  já  praticados  pelo  Exército  e
que o SIC-EB arbitrariamente negou as cópias
solicitadas pelo requerente. 
Ademais, a solicitação formulada pelo reque-
rente  não  versa  sobre  documento  sigiloso,
para que se sustente a negativa de acesso dos
mesmos. Tanto o é verdade que o SIC-EB não
fundamenta seu indeferimento sob tal prisma.
Isto posto, o requerente roga pela reforma da decisão a
quo, de modo que seja deferido o pedido formulado em
sua integralidade, sob pena de violação do princípio da
publicidade dos atos administrativos.”

Resposta do

Recurso à

Autoridade

Superior

30/11/20

15

Resposta do órgão:

“Em relação considerações apresentadas por Vossa Se-
nhoria, informamos que:
1. Não houve negativa de acesso à informação.
2. A resposta anteriormente encaminhada contemplou
o questionamento apresentado à luz das informações
disponíveis à época.
3. Dessa forma, após definidos o objeto e a forma de
contratação,  os dados da licitação serão disponibiliza-
dos no site do DCT (http://dct.eb.mil.br) e no sistema
COMPRASNET, no portal de compras do Governo Fede-
ral (http://www.comprasgovernamentais.gov.br).
4. Por fim, eventual recurso deve ser dirigido
ao Comandante do Exército,  no prazo de 10
dias”

Recurso à

Autoridade

02/12/20

15

Recurso de 2ª instância:

“Prezados senhores, tenho recebido negativa
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Máxima

de fornecimento de informação em comunica-
ções que apenas disfarçam essa intenção. So-
licitei CÓPIA INTEGRAL de toda a documenta-
ção que compõe a fase INTERNA do processo
de licitação e/ou documentos adicionais, caso
o processo já tenha superado essa fase.
Reitero meu pedido de obtenção de CÓPIA IN-
TEGRAL da documentação da fase interna do
processo  de  contratação,  afim  de  contribuir
para a transparência e lisura do processo su-
pra citado.”

Resposta do

Recurso à

Autoridade

Máxima

07/12/20

15

Segue:

“Ao cumprimentá-lo, cordialmente, reportamo-
nos ao recurso impetrado por V Sa, em 2ª ins-
tância, ao pedido formulado com o protocolo
nº 60502002108201501.
Em  relação  às  considerações  apresentadas
por Vossa Senhoria, informamos que:
1.Até  o  momento  o  procedimento  licitatório,
objeto de seu pedido de informação, não foi
instaurado, uma vez que a administração atu-
almente encontra-se em uma fase de prepara-
ção documental para o certame.
2.  Dessa  forma,  segundo  a  informação  do
DCT, não se vislumbra que se tenha praticado
qualquer  ato  administrativo  pertinente  que
exija a sua publicidade.
3. Por fim, eventual recurso deve ser dirigido à
Controladoria-Geral da União (CGU), no prazo
de 10 (dez) dias, a contar da data desta deci-
são.”

Recurso à CGU 08/12/20

15

Segue abaixo:

“Prezados senhores, tenho recebido negativa
de acesso à informação de atos administrati-
vos  já  praticados pelo Exército  na condução
da fase interna do processo licitatório descrito
em minha solicitação.
A solicitação formulada não versa sobre docu-
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mento sigiloso, para que se sustente a negati-
va de acesso dos mesmos. Tanto o e´ verdade
que  os  indeferimentos  apresentados  não  se
fundamentam sob tal prisma.
Isto posto,  rogo  pela  reforma da decisão de
modo que seja  deferido  o  pedido  formulado
em sua integralidade, sob pena de violação do
princípio da publicidade dos atos administrati-
vos.
Nestes termos, peço e espero deferimento.”

Instrução

Processual 05/01/20

16

a

14/01/20

16

Solicitou-se ao órgão alguns esclarecimentos
adicionais a fim de dirimir dúvidas existentes
sobre o objeto do pedido, conforme segue:

“2.1  Existe  processo  licitatório  para  a
prestação  do  serviço  mencionado  pelo
cidadão? Caso o processo já exista no âmbito
desse  órgão,  seria  possível  encaminhar  ao
cidadão  cópias  dos  documentos  que  o
compõe?  Caso  não  seja  possível  o  referido
encaminhamento, haveria justificativa para a
negativa  baseada na  Lei  de  Acesso  à
Informação  ou  no  Decreto  n.  7.724/2012
(como por exemplo, hipóteses de sigilo).

2.2  Caso  o  processo  licitatório  ainda  não
exista  no âmbito  desse  órgão,  qual  a  etapa
que  se  encontra  o  procedimento  para  sua
formação? Já existem documentos relativos a
sua futura instauração? Os mesmos poderiam
ser disponibilizados ao cidadão?”

O CEX, esclarece, em síntese:

“Trata-se  da  fase  interna  do  processo  licitatório,  o
requerente  somente  poderia  ter  acesso  a  tais
informações em sua fase pública, caso contrário teria
uma  vantagem  indevida  em  relação  aos  demais
participantes do pleito.
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Além disso,  o acervo solicitado durante essa fase  do
processo pode ser  classificado como um conjunto  de
documentos preparatórios.” 

É o relatório.

Análise 

2. Registre-se  que  o  Recurso  foi  apresentado  perante  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 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.
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3. Quanto ao cumprimento do art. 21 do Decreto nº 7.724/2012, não consta

da resposta que a autoridade que proferiu a decisão, em primeira instância, era

hierarquicamente  superior  à  que  adotou  a  resposta  inicial,  assim como  não

consta que a autoridade que proferiu a decisão, em segunda instância, tenha

sido o dirigente máximo do órgão/entidade.

4.  De acordo com as informações constantes no relatório, o cidadão deseja

obter cópia integral de documentos que instruirão provável processo licitatório

que, conforme declarado pelo órgão, terá como objetivo adquirir produtos que

atenderão ao Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército.  Enfatiza-se,

que, conforme interlocução com o CEX, a aquisição em tela poderá despender

quantidade significativa de recursos financeiros.

5. Nesse contexto, é necessário entender que a licitação é um procedimento

administrativo  que  viabiliza  a  contratação  com  o  poder  público.  Sendo  um

procedimento administrativo deve ser  compreendido como uma sucessão de

atos que irão compor suas duas fases: a interna e a externa. A fase interna

acolhe os procedimentos formais, como a elaboração do edital, definição do tipo

e modalidade de licitação, executados por uma comissão de licitação. A fase

externa inicia-se com a divulgação ao público da licitação, que, a partir de então

passa a fazer parte do procedimento.

6.  A Lei 8.666/1993 institui normas para licitações e contratos no âmbito da

administração pública, e preceitua, em seu art.3º:

“Art.  3º  A  licitação  destina-se  a  garantir  a  observância  do  princípio
constitucional  da isonomia,  a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração  e  a  promoção do  desenvolvimento  nacional  sustentável  e
será  processada  e  julgada  em  estrita  conformidade  com  os  princípios
básicos da legalidade,  da impessoalidade, da moralidade,  da igualdade, da
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publicidade,  da  probidade  administrativa,  da  vinculação  ao  instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (grifos
nossos).

7. Quanto  ao  princípio  da  publicidade,  deve-se  entender,  conforme

ensinamento de Hely Lopes Meirelles:

“A  publicidade  dos  atos  da  licitação  é  princípio  que  abrange  desde  os
avisos  de sua  abertura  até  o  conhecimento  do edital  e  seus  anexos,  o
exame  da  documentação  e  das  propostas  pelos  interessados  e  o
fornecimento de certidão de quaisquer peças, pareceres ou decisões com
ela relacionadas. É em razão desse princípio que se impõe a abertura os
envelopes da documentação e proposta em público e a publicação oficial
das decisões dos órgãos julgadores e do respectivo contrato, ainda que
resumidamente.” (MEIRELLES, 2004, p. 267).” (grifos nossos)

8. Considerando as exposições acima na análise do pedido de acesso em

comento, presume-se que o cidadão, em posse das informações demandadas,

poderia  obter,  para  si  ou  para  outrem,  vantagem  em  relação  aos  demais

concorrentes,  fato  que geraria  a  desobediência  aos  princípios  que regem as

licitações  públicas.  Imagine  que  dentre  os  documentos  pleiteados  pelo

recorrente,  que  compõe  a  fase  interna  da  licitação,  esteja  a  especificação

detalhada do objeto que o órgão deseja adquirir. Munido de tal informação, há a

possibilidade de adequação do item e de seu consequente fornecimento em

tempo muito menor do que o que fora concedido aos demais concorrentes, que

só tomarão conhecimento quando da publicação do Edital. 

9. Conforme esclarecimentos supracitados, a publicidade dos atos deve ser

dada a partir dos avisos da abertura da licitação até às fases subsequentes.

Logo, entende-se que não há o desrespeito ao aludido princípio em negar acesso

à  informação  em  pauta,  haja  vista  que  a  fase  em  que  o  procedimento

administrativo se encontra é posterior àquela em que a publicidade é regra,
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conforme se depreende dos esclarecimentos prestado pelo recorrido na fase de

instrução do recurso e do estudo da doutrina sobre o tema. 

10. À  luz  da  legislação  que  trata  sobre  o  acesso  à  informação,  tais

documentos podem ser entendidos como preparatórios, conforme preceitua o

inciso XII, art. 3º c/c 20, do Decreto nº 7.724/2012: 

“XII - documento preparatório - documento formal utilizado como fundamento da
tomada de decisão ou de ato administrativo,  a exemplo de pareceres e notas
técnicas.”
(...)
“Art. 20.  O  acesso  a  documento  preparatório  ou  informação  nele  contida,
utilizados como fundamento de tomada de decisão ou de ato administrativo, será
assegurado a partir da edição do ato ou decisão.”

11. O livro “Lei de Acesso à Informação - teoria e prática”, traz os seguintes

entendimentos sobre o assunto: “a negativa de acesso a documentos prepara-

tórios pode ser utilizada quando o ato ou decisão sejam, de alguma forma, pre-

judicadas pela transparência.” Assim como: “a LAI não proíbe expressamente a

divulgação de qualquer informação utilizada como fundamento de tomada de

decisão antes da edição de ato ou decisão. Apenas estabelece a discricionarie-

dade da Administração Pública para avaliar a conveniência de publicar ou não a

informação antes da tomada de decisão. Ou seja, como qualquer decisão da Ad-

ministração Pública, a negativa de acesso a documento preparatório deve ser

justificada, não estabelecendo a LAI uma restrição a todo e qualquer documento

preparatório”.

 

12. Resta claro que dar transparência à informação solicitada comprometeria

o caráter competitivo da licitação, frustrando o processo licitatório a ser instau-

rado, fato que traria notórios prejuízos à administração pública. Dessa forma,
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pelos motivos suscitados até aqui, entende-se pelo conhecimento e desprovi-

mento do recurso em tela.

Conclusão

13.  De  todo  o  exposto,  opina-se  pela  conhecimento  e  desprovimento do

recurso  interposto,  pois  entende-se  que  a  entrega  da  informação  feriria  o

caráter competitivo do procedimento licitatório.

14. Por fim, observa-se que o recorrido descumpriu procedimentos básicos da

Lei de Acesso à Informação. Nesse sentido, recomenda-se orientar a autoridade

de monitoramento competente 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:

a) Garantir que a autoridade responsável por julgar o recurso em primeira ins-

tância seja diferente e hierarquicamente superior àquela que adotou a decisão

inicial.

b)  Garantir que a autoridade responsável por julgar o recurso de segunda ins-

tância seja a autoridade máxima da instituição pública.

     NARA MARTINS QUIRINO

Analista Técnico-Administrativo

D E C I S Ã O  
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        No exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria n. 1.567

da  Controladoria-Geral  da  União,  de  22  de  agosto  de  2013,  adoto,  como

fundamento  deste  ato,  o  parecer  acima,  para  decidir  pelo  conhecimento  e

desprovimento do  recurso  interposto,  nos  termos  do  art.  23  do  Decreto  no

7.724/2012,  no  âmbito  do  pedido  de  informação  nº  60502.002108/2015-01,

direcionado ao CEX – Comando do Exército.

Gilberto Waller Júnior

Ouvidor-Geral da União - Substituto
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