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Lei de Acesso à Informação - Recurso Submetido à CGU 
PARECER

Número do processo: 23480.028509/2019-85

Órgão: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE

Assunto: Recurso contra negativa a pedido de acesso à informação.

Data  do  Recurso  à
CGU:

11/12/2019

Restrição de acesso no
recurso  à  CGU  (e-
SIC):

Sim 

Requerente Identificado

Opinião técnica: Opina-se pelo  provimento  do recurso,  de modo que se disponibilize
acesso  à  base  de  dados  com  informações  em  formato  aberto  das
prestações de contas de 2018 das escolas que receberam recursos do
programa de Inovação Educação Conectada, nos termos do art. 7º, II, IV
e VI c/c art. 16, I, ambos da Lei 12.527/2011.

RELATÓRIO
Resumo das 
manifestações
do cidadão:

Inicial: Solicita-se acesso a base de dados com informações em formato aberto
das  prestações  de  contas  de  2018  das  escolas  que  receberam  recursos  do
programa de Inovação Educação Conectada.
1ª instância: O recorrente defende a especificidade do pedido, acrescentando que
um recorte de localização implicaria a incompletude da informação.
2ª instância: Afirma-se que o pedido foi especificado pelo nome do programa e
pelo  ano  a  que  se  refere  a  prestação  de  contas.  Ademais,  argumenta-se  que
utilizar como referencial o nome dos municípios exigiria a realização de 5 mil
pedidos de acesso

Respostas do 
órgão:

Inicial:  Afirmar-se  que  o  pedido  não  pode  ser  atendido  em  razão  de  sua
generalidade (art. 13, I do Decreto 7.724/2012).
1ª instância: Reitera-se a resposta inicial.
2ª instância: Reproduz-se o conteúdo da resposta ao recurso de 1ª instância.

Resumo do 
Recurso à 
CGU:

Reapresentam-se as razões anteriores pontuando-se a importância do acesso a
toda  a  base  de  dados  contendo  a  prestação  das  pontas  para  o  exercício  do
controle social.

Instrução do 
Recurso:

A instrução processual levou em consideração as tratativas entre requerente e
requerida, observadas as determinações da LAI e de sua regulamentação.

Análise 

1. O presente  recurso trata  de pedido de acesso a  informação em que o requerente solicita

acesso a base de dados com informações em formato aberto das prestações de contas de 2018

das escolas que receberam recursos do Programa de Inovação Educação Conectada.



2. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) deixou de atender o pedido por

considerá-lo genérico, nos termos do art. 13, I do Decreto 7.724/2012. Conforme destacou em

suas respostas, o solicitante deixara de apontar a localização a que os dados se refeririam. 

3. A publicação Aplicação da Lei de Acesso à Informação na Administração Pública Federal1

define por genérico aquele pedido que  se caracteriza pelo seu aspecto generalizante, com

ausência de dados importantes para a sua delimitação e seu atendimento. Coincidentemente,

o exemplo dado pelo manual que ilustra uma hipótese de generalidade de um pedido refere-se

a contratos do governo com educação básica. A partir da comparação entre o exemplo dado

pelo manual e o pedido de acesso realizado pelo recorrente, poder-se-á sopesar a justificativa

do recorrido:

Eu quero saber os contratos do governo com educação básica. O pedido

não  está  adequadamente  descrito  nem  apresenta  interpretação  única:

tratam-se  de  contratos  ativos,  apenas,  ou  também  dos  contratos  já

finalizados? Qual o período pretendido?2

Solicito acesso à base de dados com informações em formato aberto das

prestações  de  contas  de  2018  das  escolas  que  receberam  recursos  do

programa de Inovação Educação Conectada.

Pontua-se  que  aquela  mesma  publicação  destaca  que  não  deve  a  Administração  fazer

demasiadas  exigências,  visto  que  isso pode prejudicar  o  exercício  do direito  de acesso à

informação. Sendo assim:

(...)  não  é  necessário  que  o  pedido  contenha  todos  os  elementos  de

especificação (quantidade,  período temporal,  localização,  sujeito,  recorte

temático,  formato,  etc.)  para  ser  considerado  válido;  basta  que  a

Administração consiga identificar a informação.3 (grifo nosso)

1 http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/guias-e-orientacoes/aplicacao-lai-3a-ed-web-002.pdf

2 P. 39.

3 P. 39.
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Lendo-se  o  pedido  de  acesso,  depreende-se  sem grandes  dificuldades  qual  a  informação

pretendida  pelo  requerente:  a  prestação  de  contas  de  (todas)  as  escolas  que  receberam

recursos do programa Inovação Educação Conectada4 no ano de 2018.

4. O pedido de acesso àquela informação está respaldado pelo art. 7º, VI da Lei 12.527/2011

(Lei de Acesso a Informação – LAI) que reconhece o direito de obter informação pertinente à

utilização de recursos públicos. 

5. O  Programa de Inovação Educação Conectada do Ministério da Educação, instituído pelo

Decreto 9.204/2017: 

tem  o  objetivo  de  apoiar  a  universalização do acesso  à  internet  de  alta

velocidade,  por  via  terrestre  e  satelital,  e  fomentar  o  uso  de  tecnologia

digital  na  Educação Básica5.  Segundo dados do  Ministério  da  Educação

(MEC), foram repassados R$ 224 milhões para conectar 100% das escolas

aptas a receber internet e R$ 60 milhões para levar acesso à web a 8 mil

rurais.  No início  deste  mês,  o MEC já  havia  anunciado a  expansão do

programa para 24,5 mil escolas urbanas, além de garantir que outras 9,9

mil  contempladas  em  2018  (grifo  nosso)  continuassem  com  o  acesso à

internet a  partir  do  repasse  de  dinheiro  para  a  manutenção  do  serviço.

Ainda segundo o MEC, com a destinação dos R$ 224 milhões, será possível

contratar os serviços de conexão à internet, implantar infraestrutura para

distribuição  do  sinal  nas  unidades  escolares,  e  adquirir  ou  contratar

dispositivos eletrônicos - como roteador e nobreak. Os recursos fazem parte

do  programa  Dinheiro  Direto  na  Escola,  administrado  pelo  Fundo

Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação  (FNDE).  Eles  serão

repassados diretamente para as instituições6. (grifo nosso)

Sublinha-se que, desde 2016, o FNDE possui uma Plano de Dados Abertos construído de

forma colaborativa com, dentre outros, o Ministério da Educação. Tal Plano considera os

princípios  da publicidade  e  da  transparência  da  administração pública  e  busca  ampliar  a

participação social tendo em vista a constante evolução da oferta de melhores serviços, que

4 http://educacaoconectada.mec.gov.br/

5 http://educacaoconectada.mec.gov.br/o-programa/sobre

6 http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/47511-educacao-conectada
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respondam às exigências de prestação de contas à sociedade7. Destaca-se que o Programa

Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do qual faz parte o  Programa de Inovação Educação

Conectada, junto com outros programas como, por exemplo, o Pnae e o Fundeb formam o

primeiro conjunto  de dados  disponibilizados  na plataforma de  dados abertos  do  FNDE.

Observa-se, no entanto, que os dados solicitados pelo recorrente ainda não se encontram em

transparência ativa  (artigos 7º e 8º do Decreto 7.724/2012), apenas a lista das escolas que

receberam recursos do PDDE Educação Conectada8.  

6. A prestação de contas das escolas que recebem recursos do Programa de Inovação Educação

Conectada é indispensável para possibilitar que a comunidade escolar, os órgãos competentes

e a sociedade possam acompanhar o que está sendo feito com os recursos públicos.  Ela

constitui  importante  instrumento  de  transparência,  que  possibilita  aos  cidadãos  a

verificação quanto ao uso do dinheiro nas finalidades devidas e na forma correta9. O volume

1  do  título  PDDE:  orientação  para  prevenção  de  falhas apresenta  orientações  sobre  o

procedimento a ser seguido pelas escolas que devem prestar contas:

A  prestação de contas deverá ser enviada à prefeitura ou à secretaria de

estado de educação, conforme vinculação da escola, até o último dia útil de

janeiro do ano subsequente ao de referência. Por exemplo, se a entidade

está prestando contas de 2017, o envio da documentação ao ente federado

deve  ser  realizado  até  o  fim  de  janeiro  de  2018.  Posteriormente,  as

prefeituras/secretarias  de  educação  devem  remeter  eletronicamente  ao

FNDE, por meio do Sistema de Gestão de Prestação de Contas –SiGPC, até

30 de abril a consolidação e análise das prestações de contas das UEx.(grifo

nosso).

Da explicação acima, depreende-se que as informações solicitadas pelo recorrido existem e

que o FNDE as detêm, visto que a consolidação das prestações referentes ao ano de 2018

tiveram como data limite o dia 30 de Abril de 2019.

7 https://www.fnde.gov.br/index.php/dados-abertos

8 http://educacaoconectada.mec.gov.br/consulta-pdde

9  A publicação PDDE – Unidades Executoras Próprias – Uex: orientação para prevenção de falhas – volume 1 pode ser
acessada em https://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/area-de-imprensa/noticias/item/12665-fnde-lan
%C3%A7a-manual-para-prevenir-falhas-na-gest%C3%A3o-do-pdde
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7. Em que pese o Decreto nº 7.724/2012 ter reconhecido a possibilidade de negativa de acesso à

informação com fundamento na incidência de desproporcionalidade e/ou trabalhos adicionais

(artigo 13, inciso II e/ou III do Decreto 7.724/2012), é preciso ponderar a razoabilidade desta

negativa. Ainda que se reconheça as dificuldades enfrentadas pela Administração em termos

de  pessoal  e  de  gestão  documental,  a  LAI  garantiu  o  direito  fundamental  de  acesso  à

informação previsto na Constituição Federal e, nesse sentido, não se pode desconsiderar a

importância  do  controle  social  (art.  3º,  V  da  Lei  12.527/2011)  de  um  programa  cuja

estimativa de repasse alcance o montante de 224 milhões de reais. Sendo assim, entende-se

que a negativa apresentada pelo FNDE não deve prosperar. 

Conclusão

8. De todo o exposto, portanto, opina-se pelo provimento do recurso, nos termos do art. 7º, II,

IV e VI c/c art. 16, I ambos da Lei 12.527/2011.

9. À consideração superior.

ÍCARO DA SILVA TEIXEIRA
Auditor Federal de Finanças e Controle

D E S P A C H O

De acordo. Encaminhe-se ao Ouvidor-Geral da União – Adjunto, Substituto.

RENATA ALVES DE FIGUEIREDO
Coordenadora-Geral de Recursos de Acesso à Informação
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CGU
Controladoria-Geral da União
Ouvidoria-Geral da União
Coordenação-Geral de Recursos de Acesso à Informação

D E C I S Ã O
No exercício das atribuições a mim conferidas pelo  Decreto nº 9.681, de 03 de janeiro de

2019, adoto, como fundamento deste ato, nos termos do art. 23 do Decreto nº 7.724/2012, o parecer

anexo, para decidir pelo provimento do recurso interposto, no âmbito do pedido de informação NUP

23480.028509/2019-85,  direcionado  ao  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação  -

FNDE.

A entidade deverá disponibilizar ao requerente, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias a

contar da publicação desta decisão, o acesso à base de dados com informações em formato aberto das

prestações  de  contas  de  2018  das  escolas  que  receberam  recursos  do  Programa  de  Inovação

Educação Conectada. A informação ou o comprovante de entrega deverá ser postado diretamente no

e-SIC, na aba “Cumprimento de Decisão”, no prazo acima mencionado.

MARCOS GERHARDT LINDENMAYER 
OUVIDOR-GERAL DA UNIÃO – ADJUNTO - SUBSTITUTO

Entenda a decisão da CGU:
Não conhecimento - O recurso não foi analisado no mérito pela CGU, pois não atende a algum requisito que permita
essa análise: a informação foi declarada inexistente pelo órgão, o pedido não pode ser atendido por meio da Lei de
Acesso à Informação, a informação está classificada, entre outros.
Perda (parcial) do objeto - A informação solicitada (ou parte dela) foi disponibilizada pelo órgão antes da decisão da
CGU,  usualmente  por  e-mail.  A perda  do  objeto  do  recurso  também é  reconhecida  nos  casos  em que o  órgão  se
compromete a disponibilizar a informação solicitada (ou parte dela) ao requerente em ocasião futura, indicando prazo,
local e modo de acesso.
Desprovimento - O acesso à informação solicitada não é possível, uma vez que as razões apresentadas pelo órgão para
negativa de acesso possuem fundamento legal.
Provimento (parcial) – A CGU determinou a entrega da informação (ou de parte dela) ao cidadão.

Conheça mais sobre a Lei de Acesso à Informação:
Portal “Acesso à Informação”
http://www.acessoainformacao.gov.br/ 
Publicação “Aplicação da Lei de Acesso à Informação na Administração Pública Federal”
http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/sic-apoio-orientacoes/guias-e-orientacoes/aplicacao-lai-3a-ed-web-
002.pdf 
Decisões da CGU e da CMRI
http://buscaprecedentes.cgu.gov.br/busca/SitePages/principal.aspx 
Busca de Pedidos e Respostas da LAI:
http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/busca-de-pedidos-e-respostas/busca-de-pedidos-e-respostas  
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Controladoria-Geral da União

Folha de Assinaturas

Referência: PROCESSO nº 23480.028509/2019-85

Documento: PARECER nº 169 de 12/02/2020

Assunto: Recurso de 3ª instância – prazo 12/02/2020 (improrrogável)

Ouvidor-Geral da União - Adjunto, Substituto

Assinado Digitalmente em 12/02/2020

MARCOS GERHARDT LINDENMAYER

Signatário(s):

Aprovo.

Relação de Despachos:

Assinado Digitalmente em 12/02/2020

Ouvidor-Geral da União - Adjunto, Substituto

MARCOS GERHARDT LINDENMAYER

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

documento é: 853a7055_8d7affc7259f109


