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São Caetano do Sul, 16 de junho de 2021 
 
À MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL 

 

 

O OBSERVATÓRIO SOCIAL DE SÃO CAETANO DO SUL - OSB SCS, pessoa jurídica de 
direito privado, na forma de associação sem fins econômicos, por seu Presidente Dr. Marcos 
Pinto Nieto, endereço eletrônico saocaetanodosul@osbrasil.org.br, na qualidade de 
entidade representativa dos interesses da sociedade civil vem, respeitosamente, a presença 
de Vossa Senhoria, com supedâneo nos artigos 5º, XXXIII e XXXIV, “a”, da Constituição Federal, 
no artigo 15 e seguintes da Lei nº 12.527/2011, bem como no artigo 16 da Resolução nº 
994/2012, interpor: 

  

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
Contra resposta à solicitação de cópias do Processo Administrativo de nº 02594/2020, 

exarada pela Diretora de Licitações e Contratos da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, 
Sra. Margareth Raquel Miguel, em 14 de junho de 2021, nos termos a seguir expostos: 

 
 
I – DA TEMPESTIVIDADE 

 

Nos termos do art. 15 da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), o recurso ao 
indeferimento de acesso a informações é assim disciplinado: 

“Art. 15. No caso de indeferimento de acesso a informações ou às 
razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a 
decisão no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência. 

Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade 
hierarquicamente superior à que exarou a decisão impugnada, que deverá se 
manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.” 

Na mesma esteira, a Resolução nº 994/2012 dispõe, em seu artigo 16: 

“Art. 16 - O prazo para recurso contra o indeferimento do pedido de 
acesso às informações ou contra o não fornecimento das razões e fundamento 
legal para a negativa de acesso às informações por parte da Diretoria de 
Comunicação Social, será de 10(dez) dias a contar da ciência do requerente. 

Parágrafo Único - O recurso será dirigido à Mesa da Câmara Municipal 
de São Caetano do Sul, a qual deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.” 

 
Como se extrai do art. 16 da Resolução, o requerente das informações públicas deve, 

no prazo de 10 (dez) dias úteis, apresentar o devido recurso junto ao Serviço de Informação 
ao Cidadão – SIC. Assim sendo, considerando a ciência da presente resposta, que se deu no 
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dia 14/06/2021 (e-mail anexo – doc. anexo), configura-se tempestivo o presente recurso, 
posto que o prazo de 10 (dez) dias corridos finda-se em 24/06/2021. 

 
Observado o prazo definido para a interposição do recurso, vem requerer, perante a 

autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou a comunicação, a revisão quanto à 
decisão exarada, tomados para tal, as seguintes razões de fato e de direito que serão expostos 
a seguir. 

 
 
II – DAS RAZÕES RECURSAIS 
 
O recorrente protocolou, na data de 13/05/2021, pedido de cópia integral do Processo 

Administrativo de nº 02594/2020, que originou o Convite nº 05/2020, cujo objeto tratou da 
“contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pré-produção, produção 
e pós-produção, com todas as instalações, manutenções e desinstalações de estruturas, 
cenografias e iluminação natalina da Câmara Municipal de São Caetano do Sul”. 

 
A Edilidade, por sua vez, deixou de atender ao pedido de maneira injustificada. O teor 

da solicitação foi claro e categórico, senão vejamos: 
 

“O Observatório Social de São Caetano Do Sul, endereço eletrônico 
saocaetanodosul@osbrasil.org.br, com fundamento na Lei 12.527/2011 e no 
Decreto Municipal 10.525/2012 vem solicitar, no prazo de até 20 dias, CÓPIA 
INTEGRAL, EM FORMATO DIGITAL do Processo Administrativo de nº 
02594/2020, Convite nº 05/2020 para a “empresa especializada para prestação 
de serviços de pré-produção, produção e pós-produção, com todas as instalações, 
manutenções e desinstalações de estruturas, cenografias e iluminação natalina da 
Câmara Municipal de São Caetano do Sul”, uma vez que as cópias solicitadas 
presencialmente quando da realização das vistas do mesmo processo não foram 
fornecidas.” (grifo nosso) 

 
Ao especificar a intenção de obter a cópia integral do processo administrativo 

supracitado, o recorrente procurou obter, como o próprio termo orienta, cópia de todas as 
páginas, de capa a capa. 

 
Entretanto, assim decidiu a autoridade responsável: 
 

“Inicialmente, em atendimento ao comando normativo do artigo 10 da Lei nº 
12.527/2011, deverá o interessado apontar expressamente a especificação da 
informação requerida, com os respectivos números de páginas dos autos que deseja 
obter cópias, para o correto processamento da solicitação. 

 
Na mesma esteira, suprida a exigência legal, em atendimento ao artigo 12 do 

citado diploma, o interessado poderá ficar sujeito ao recolhimento do valor necessário 
ao ressarcimento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados.” 
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Na impossibilidade, portanto, de aferir exatamente o número de páginas contidas nos 
autos administrativos, o recorrente se fez entender genericamente, solicitando cópias da 
integralidade do processo que, independentemente do número de páginas, deverá ser 
fornecido por completo, conforme solicitação originária. 

 
Cabe destacar que o recolhimento de custas referentes a cópias reprográficas se faz 

correto, entretanto, a solicitação também foi categórica ao solicitar que tais cópias sejam 
fornecidas em formato digital, garantindo não só que os custos de obtenção da informação 
sejam reduzidos, como também a economia dos insumos para impressão e papel da Edilidade. 

 
O tempo de serviço despendido para a digitalização do referido processo também não 

deve gerar demanda desarrazoada a seus servidores, considerando que a Câmara Municipal 
contratou empresa especializada para, dentre outros serviços, efetuar a digitalização de seus 
documentos, de modo do referido processo encontra-se englobada dentre os serviços 
contratados. 

 
Por fim, a autoridade responsável disponibiliza, para consulta in loco e mediante prévio 

agendamento, a íntegra do Processo Administrativo nº 02594/2020, o que já foi objeto de 
solicitação via e-SIC, em 11/12/2020, conforme solicitação protocolada sob o nº 42/2020. As 
vistas foram deferidas, agendadas e realizadas, o que motivou o recorrente a solicitar as 
cópias dos autos, vez que poderia analisar cuidadosamente o procedimento na sua 
integralidade, sem permanecer nas dependências da Câmara, tendo em vista a pandemia do 
COVID-19. 

 
Inicialmente, o pedido de cópias foi feito PESSOALMENTE E POR ESCRITO, quando da 

data das vistas na Câmara, mediante procurador do OSB SCS. A solicitação foi feita 
diretamente aos servidores do Departamento de Licitações e Contratos da Edilidade, por 
meio de documento assinado pelo representante do recorrente. Entretanto, aparentemente 
foi extraviado o documento, sem que tenha havido o fornecimento de cópias, de forma que 
se fez necessária nova solicitação, desta vez por meio do e-SIC, devidamente registrada sob o 
protocolo de nº 15/2021.  

 
Por esse motivo, informa o recorrente que o objeto da solicitação é a obtenção única 

e exclusivamente da cópia do processo, em sua integralidade, e não da realização de vistas, 
ou consulta in loco. 

 
 
III – DOS PEDIDOS 
 
Em virtude do exposto, ponderadas as razões de fato e de direito ora mencionadas, 

requer a total admissão e provimento do presente recurso, para que sejam concedidas as 
cópias integrais (de capa a capa) do Processo Administrativo nº 02594/2020, de onde é 
oriundo o Convite nº 05/2020, cujo objeto tratou da “contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de pré-produção, produção e pós-produção, com todas as 
instalações, manutenções e desinstalações de estruturas, cenografias e iluminação natalina 
da Câmara Municipal de São Caetano do Sul”. 
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Requer ainda vossa resposta no prazo de 5 (cinco) dias, em atendimento ao que dispõe 

o Art. 15, § único, da Lei Federal nº 12.527/2011.  
 

 
Termos em que, 
P. deferimento. 

   
 
 

____________________________________ 

Observatório Social de São Caetano do Sul 
Marcos Pinto Nieto 

Presidente 


