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DECISÃO CAI Nº 01/2022

Decisão do Comitê de Acesso à Informação - CAI referente ao recurso nº 20225967 decorrente do Pedido
de Acesso à Informação nº 2021120749, des�nado à Universidade de Pernambuco - UPE em 24/01/2022.

 

RELATÓRIO 
 

PEDIDO Nº 2021120749 em 30/12/2021:

"SOLICITO ATA DE DELIBERAÇÃO DO CGA/FCM da Universidade de Pernambuco-UPE REALIZADA EM
OUTUBRO DE 2021. Jus�fico a solicitação por se tratar de resposta ao processo SEI protocolado sob n°
0040608358.000350/2021-53 desde 16/09/2021, do qual foi pautado e deliberado na mencionada
reunião."

 

DECISÃO AUTORIDADE ADMINISTRATIVA em 18/01/2022 :

“Informamos que desde o dia 05 de janeiro o documento solicitado foi disponibilizado para o estudante,
após aviso por e-mail (05 de janeiro às 11h).”

Há documento anexado.

 

1º RECURSO Nº 20224674 em 18/01/2022:

“Reitero solicitação inicial, uma vez que esta plataforma de resposta deve ser respeitada.

A alegação con�da na resposta da UPE evidencia que o documento somente foi disponibilizado em data
posterior a presente solicitação a Ouvidoria Geral do Estado.

Além disso, espera-se a disponibilização do documento pe�cionado por este meio formal de acesso para
garan�r o correto atendimento da demanda. Aguardo o documento.”

 

DECISÃO 1º RECURSO em 21/01/2022 :

“Anexa-se a Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Gestão Acadêmica e Administra�va - CGAA
realizada no dia 14 de outubro de 2021.”

Há documento anexado.

 

2º RECURSO Nº 20225967 em 24/01/2022:

"A resposta do pedido foi disponibilizada sem atendimento da formalidade necessária(documento sem
assinatura dos par�cipantes da reunião). Logo, compromete a validade do documento pela ausência de
ra�ficação das deliberações pelos presentes.

Reitero solicitação inicial:

Ata do pleno CGA/FCM de outubro de 2021 com observâncias das formalidades necessárias(assinatura
de validação dos presentes).”
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RESPOSTA DA AUTORIDADE HIERARQUICAMENTE SUPERIOR em 30/01/2022:

Trago à baila o Princípio de veracidade dos atos administra�vos que possuem presunção de legi�midade
que foram pra�cados de acordo com a Lei em sen�do amplo, porém, não obstante a incredulidade do
requerente, o que traz ao referido ato administra�vo presunção de vício, pelos princípios vinculantes da
administração pública.

Também chamado de princípio da veracidade ou legalidade, afirma que os atos administra�vos gozam de
uma presunção de legi�midade, ou seja, de que foram pra�cados em conformidade com a lei, em sen�do
amplo.

Acolho o recurso no sen�do de disponibilizar a referida ATA assinada via Serviço Eletrônico de Informação
- SEI consubstanciado ao atual momento de pandemia.

Atenciosamente,

Morgana Nascimento

Autoridade Hierarquicamente Superior da Lai da UPE.

 

  Complementa-se com o parecer da Gestão da FCM:

As reuniões do CGAA são remotas como as reuniões do CEPE E CONSUN.

Posso encaminhar a gravação, pois lá se confirma os presentes.

Estou com COVID sintomá�ca ainda no quinto dia.

Acho di�cil conseguir as assinaturas que, data vênia, entende não ser necessário.”

 

ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE:

O recurso interposto perante o Comitê de Acesso à Informação – CAI – é tempes�vo e preenche os
requisitos previstos no art. 21 do Decreto nº 38.787/2012. O interessado é legi�mado para recorrer, nos
termos do inciso III do art. 63 da Lei n° 11.781/2000.

Assim, considerando o atendimento dos critérios de admissibilidade, o Comitê decide pelo conhecimento
do recurso.

 

ANÁLISE DE MÉRITO:

Por meio do PAI nº 2021120749 o cidadão Augusto César Alves de Souza solicitou a Ata de Deliberação do
CGA/FCM da UPE realizada em outubro de 2021 e jus�fica a solicitação por se tratar de resposta ao
processo SEI protocolado sob n° 0040608358.000350/2021-53 em 16/09/2021, que foi deliberado na
mencionada reunião.

Respondendo ao pedido, a Autoridade Administra�va, Mércia Banja, encaminhou a informação
repassada por Dione Maciel, Diretora da FCM, de que no dia 05 de janeiro de 2022 o documento
solicitado foi disponibilizado para o cidadão, estudante daquela Faculdade, sendo este avisado por email.
Em anexo, foi juntado o email informando ao estudante que os protocolos 276/301 estavam disponíveis
na recepção da FCM.

Inconformado com a resposta, o cidadão protocolou recurso em 1ª instância, reiterando a solicitação
inicial, reivindicando que o documento pe�cionado deve ser encaminhado por este meio formal, a fim de
garan�r o correto atendimento a demanda.

A Autoridade Hierarquicamente Superior, Morgana Nascimento, respondeu anexando a Ata da Reunião
Ordinária do Conselho de Gestão Acadêmica e Administra�va, realizada em 14 de outubro de 2021.

Insa�sfeito, o impetrante ingressa com novo recurso, apontando que a Ata da Reunião do CGAA não
atendeu a formalidade necessária, estando sem assinatura dos par�cipantes da reunião, comprometendo
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assim, a validade do documento. E assim, reitera o pedido inicial, no entanto, com a observância da
presença das assinaturas de validação dos presentes na referida reunião.

No encaminhamento ao CAI, a Autoridade Hierarquicamente Superior fez referência ao princípio da
veracidade dos atos administra�vos, que gozam de presunção de legi�midade, ao tempo que acolhe o
recurso no sen�do de disponibilizar a Ata da Reunião requerida assinada via SEI.

Diante do apresentado, tem-se que o objeto do Pedido de Acesso à Informação é a Ata da Reunião do
CGA/FCM da UPE, realizada em outubro de 2021.

No caso em apreço, percebe-se que em primeiro momento a UPE não forneceu a Ata requerida, tão
pouco negou, apenas informou que já havia sido indicada sua disponibilização em email de 05 de janeiro
de 2022, endereçado ao cidadão. Todavia, em ocasião posterior, em reposta ao 1º Recurso, a UPE
forneceu a Ata da Reunião CGA/FCM, realizada em 14 de outubro de 2022.

No entanto, a referida Ata da reunião apresentava assinatura apenas da Presidente do CGAA, Dione
Maciel.

Vale registrar, quanto a disponibilização da Ata da Reunião, que a Lei Estadual nº 16.968, de 20 de julho
de 2020, que dispõe sobre a divulgação das atas de reuniões dos Conselhos Consul�vos ou Delibera�vos
que integram a estrutura do Poder Execu�vo do Estado de Pernambuco, de igual forma, é taxa�va
quando prevê que só não serão divulgadas se o documento es�ver classificado "como de acesso restrito
nos termos da Lei nº 14.804, de 29 de outubro de 2012.” Confira-se:

“Art. 1º Os órgãos e en�dades da Administração Pública do Estado de Pernambuco ficam
obrigados a divulgar as atas das reuniões realizadas por Conselhos Consul�vos ou Delibera�vos
que integram a estrutura do Poder Execu�vo, no prazo de até 30 (trinta) dias após a realização da
reunião.

Art. 2° A ata será divulgada na íntegra, em área específica do sí�o eletrônico oficial da respec�va
Secretaria, desde que o documento não seja classificado como de acesso restrito nos termos da Lei
nº 14.804, de 29 de outubro de 2012. 

Art. 3º O descumprimento do disposto nesta Lei ensejará a responsabilização funcional da
autoridade ou do agente público na conformidade da legislação aplicável.”

Infere-se, pois, conforme preceitua a legislação aqui citada, se as atas das reuniões realizadas pelos
Conselhos de Administração devem ser divulgadas na íntegra, em área específica do sí�o eletrônico
oficial da respec�va Secretaria, logo, não há óbice para sua divulgação por meio de solicitação via LAI.

Deste modo, a Ata da Reunião foi disponibilizada. No seu teor, verifica-se que foi realizada de forma
remota, há indicação dos par�cipantes, além da apresentação da pauta, o transcorrer das discussões e a
conclusão de cada ponto.

No entanto, com assinatura apenas da Presidente do Conselho de Gestão Acadêmica e Administra�va. E
considerando que as assinaturas dos presentes na reunião são fundamentais para a validade da Ata como
um documento formal, e considerando ainda, a manifestação da Autoridade Hierarquicamente Superior,
quando na análise de admissibilidade do presente processo ao CAI, que indicou pelo acatamento do 2º
Recurso e solicitou que fosse disponibilizada a Ata assinada pelo SEI – Sistema Eletrônico de Informação,
decidimos que assim seja cumprida a determinação da Autoridade Hierarquicamente Superior, e após a
coleta das assinaturas digitais, seja fornecida ao cidadão.

 

CONCLUSÃO:

Com base no exposto, este Comitê decide pelo provimento do Recurso, para que a UPE disponibilize a Ata
da reunião CGAA/FCM, realizada em 14 de outubro de 2022 assinada por todos os par�cipantes.

Dê-se ciência desta decisão ao recorrente, à Autoridade Administra�va e à Autoridade Hierarquicamente
Superior, devendo a informação ser disponibilizada em até 20 (vinte) dias.

 

Recife, 11 de fevereiro de 2022

https://legis.alepe.pe.gov.br/?lo148042012
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Adriana Rodrigues Antunes 
Secretaria da Fazenda

Ana Valéria  
Secretaria da Casa Civil

Breno Galin do 
Secretaria de Planejamento e Gestão

Luana Bernaola 
Secretaria da Controladoria-Geral do Estado

Elisa Andrade 
Secretaria da Controladoria-Geral do Estado

Maria do Socorro Brito 
Procuradoria Geral do Estado

Natasha Amorim 
Secretaria de Administração  
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