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

PARECER

Referência: 00075.000081/2016-40

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

Restrição de 
acesso:

Sem restrição.

Ementa: Economia e finanças – interesse pessoal – pedido incompreensível – acata-se a
argumentação do recorrido – Não conhecimento.

Órgão ou 
entidade 
recorrido (a):

Banco Central do Brasil – BACEN.

Recorrente: H.B.S.F.

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 25/01/2016 “O presente recurso não está dentre os possíveis de acessar no

sistema de recursos, e, está elencado como recurso próprio à

falta de informações do processo de deseststização do BESC, e

pagamento de credores de responsabilidade do Banco Central

e  não  pago,  embora  litigioso,  tornando  a  obrigação  de

prestação de informações das atividades próprias devidas ao

contribuinte  e  respondida  em desacordo com o pedido,  não

havendo alternativa, por conta de recalcitrância da autoridade

responsável em prestar contas aos credores de suas obrigações

legais  não  cumpridas  nem  satisfeitas,  na  forma  da  lei  de

desestatização, somente resta rebater as notas de assessoria

jurídica do Banco Central aceitas pelo Presidente da entidade

como  razões  de  decidir,  porque  desobrigam  de  prestar

informações  as  autoridades  que  tem  a  obrigação  legal  de



satisfazer a necessidade de prestação de contas e resgate de

valores investidos e não pagos por omissão dolosa do Banco

Central, requerendo as providências de acesso as informações

sonegadas indevidamente”.

Resposta Inicial 27/01/2016

O Banco Central manifestou-se da seguinte forma:

“Informamos  que  não  nos  foi  possível  compreender  o  seu

pedido. 

Dessa  forma,  ele  não  será  atendido  por  não  conter  a

especificação,  de  forma  clara  e  precisa,  da  informação

requerida, conforme prevê o inciso III do artigo 12 do Decreto

7.724, de 2012.

Caso seja do seu interesse, o(a) senhor(a) poderá registrar uma

nova demanda especificando melhor a informação desejada.

Alternativamente, o Banco Central se coloca à disposição para

ajudá-lo  tanto  pelo  o  formulário  do  serviço  "Fale  conosco"

disponível  em  nosso  site:  http://www.bcb.gov.br/?

FALECONOSCO, quanto pelo canal  de atendimento telefônico

145, ao custo de ligação local, disponível em dias úteis, das 8

às 20 horas”.

Recurso à
Autoridade Superior

27/01/2016

Requerente recorre nos seguintes termos:

“a  verdade  está  sendo  falseada  no  direito  de

conhecimento dos atos administrativos de competência do

bacen,  ante  a  lei  de  desestatização,  no  poder  de

supervisão na federalização e demais atos do BESC, atos

que são públicos e devem ser divulgados para resgatar o

direito  dos  credores  acionistas,  na  forma  de  título  da

dívida  pública  em  igualdade  do  capital  investido,  por

norma estatutária e constante dos artigos 43 e 44 da lei

640476,e perseguida em juízo, o qual o Bacen não pode

nem  tem  o  direito  de  se  esquivar  de  prestar  as

informações que dão o direito aos acionistas de exercer

seu direito de resgate, incompreensão é deboche, e será

questionado e responsabilizado em Juízo, até solução da

contenda em favor dos credores, como de direito”.
Resposta do Recurso 01/02/2016 Bacen manifestou-se nos seguintes termos:
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à Autoridade
Superior

“Informo  que  seu  recurso  não  foi  acatado,  visto  que  não

atende  ao  disposto  no  art.  15  da  Lei  n°  12.527,  de  18  de

novembro de 2011,  a Lei  de Acesso a Informação (LAI),  que

autoriza a interposição de recurso no caso de indeferimento de

acesso a informações, e que foram incluídas inovações em fase

recursal,  o  que  enseja  o  registro  de  um  novo  pedido  de

informações. 

Aparentemente,  este  recurso  foi  registrado  erroneamente

como pedido de informação junto à CGU e por esse motivo,

novamente  direcionado  ao  Banco  Central.  Esclareço  que  o

assunto já foi  analisado em todas as instâncias recursais  no

âmbito desta Autarquia e que está ora em análise na CGU, por

meio do pedido de informações de NUP 18600.000010/2016-

17.

Diante do exposto, sugiro que o senhor aguarde a decisão da

Controladoria  Geral  da  União  no  seu  recurso  de  NUP

18600.000010/2016-17.

Caso  queira,  o  senhor  também  poderá  interpor  recurso  da

presente  decisão  perante  o  Presidente  do  Banco  Central  do

Brasil, no prazo de 10 (dez) dias.

Atenciosamente,

Carlos Eduardo R. da Cunha Gomes

Chefe  do  Departamento  de  Atendimento  Institucional,

Substituto”
Recurso à

Autoridade Máxima
01/02/2016 Cidadão recorreu nos seguintes termos:

“Ainda não há nenhuma referência  às  informações  das

atividades do contrador - o Banco Central, no seu mister

de  gestão  da  federalização  e  demais  atos,  inclusive

estatutários,  no  compromisso  firmado  de  resgate  do

capital investido aos acionistas, os que estão em juízo o

recorrente representa no STF e é litisconsorte ativo,  de

direitos  já  reconhecidos  de  forma  irrecorrível  neste

sentido, com remissão ao tempo da gestão, resultado da

lei de desestatização, com a obrigação de indenizar dela
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decorrente sem nenhuma informação ate o momento da

atividade  legal  compromissada  pelo  Banco  Central,  no

exercício do poder de supervisão e no caso de curatela,

sem  nenhuma  prestação  de  contas  públicas  a  que  os

investidores  tem  direito  de  receber  as  corretas

informações,  até  o  momento  indevidamente  não

informadas,  e,  indevidamente  sonegadas,  referidas

prestação de contas de ordem públicas, seja nos recursos

anteriores, ou mesmo neste deveria ter sido prestada, por

estar de acordo com a lei de prestação de informações de

atos  da  administração  perante  o  particular  investidor,

ainda  no  dever  de  quitar  a  obrigação  assumida  e  não

paga, motivo pelo qual o calote deve ser esclarecido como

de  ordem  pública,  e,  qualquer  atitude  de  sonegação

representa  crime  de  natureza  pública  capitulado  nos

crimes  contra  a  administração  pública  da  legislação

geral criminal e específica dos  crimes contra o sistema

financeiro”

Resposta do Recurso
à Autoridade

Máxima
11/02/2016

“A propósito  do assunto,  informamos que,  por meio da

anexa  decisão  do  dirigente  máximo  da  Autarquia,

proferida  com  fundamento  na  Nota-Jurídica  444/2016-

BCB/PGBC, de 10 de fevereiro de 2016 (cópia anexa), foi

negado  provimento  ao  recurso  apresentado  por  Vossa

Senhoria”.
Recurso à CGU 14/02/2016  Requerente dirigiu-se à CGU nos seguintes termos:

“O recurso que muito embora contenha conteúdo parcial

já em análise pela CGU, e, que referido órgão permitiu

complementação  de  informações,  em  razão  das  sérias

acusações  de  sonegação  de  informações  a  que  o

Recorrente, por estar legitimidade em procedimentos que

culminam com dentre outros com o processo AI 601848,

do STF, em que se comprova que a atividade do Banco

Central  a  frente  dos  destinos  do  BESC,  não  foram  d

acordo  com  a  lei  de  desestatização,  mais  do  que  isto,
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fraudaram  credores,  que  legitimamente  buscam  o

resultado da garantia de seus investimentos estatutários

em  Juízo,  tem  na  esfera  administrativa  a  resistência

indevida  de  prestar  informações  do  modo  como  a

federalização foi  processada,  para  se  ter  uma ideia  da

fraude e  crimes  cometidos,  em valores  da  sociedade,  o

valor  das  ações,  que  contabilmente,  para  efeitos  de

manutenção  de  cálculo,  permite  cortes  de  zeros  do

quantitativo de ações sem alterar o valor nominal, teve o

valor  de  cortes  de  zeros  cortados  em  três  por  duas

oportunidades, e, os cortes dos valores correspondentes,

igualmente  foram  cortados,  de  forma  totalmente

fraudulenta,  e,  que,  até  hoje,  em  face  dos  litígios

existentes  tem  o  direito  imaculado  a  informações,  e,  é

óbvio  que  o  Banco  Central  buscar  sonegar  as

informações que o incriminam a todo o pano; de igual

modo,  ao  requerer  a  mesa  do  Senado  a  autorização,

maculou  as  garantias,  como se  o  direito  não  existisse,

assim procedendo em relação à CVM e Bolsa de Valores,

sem falar no fato de que as avaliações sonegaram direitos

e  ações  em  juízo  existentes  e  de  conhecimento  da

União/Banco Central,  que  lhes  permitiu  o golpe,  ainda

não  concluído,  porque  a  verdade  sempre  aparece,  da

incorporação BESC BB, para buscar de vez mascarar a

verdade,  e,  só  aumentando  o  elenco  de  inverdades  e

crimes  contra  o  patrimônio  e  sistema  financeiro,  dos

quais qualquer negativa do Presidente do Banco Central,

como  a  presente,  o  incrimina  ainda  mais,  por  buscar

macular e ocultar do mercado e investidores informações

relevantes  e  de  conduta  ilegal  cometida  por  seus

membros, residindo aí a grande diferença que não torna

igual  um  procedimento  do  outro  e  aumenta  a

responsabilidade  administrativa  e  criminal  perante  aos

fatos  narrados,  por  isto  o  Recorrente  tem  direito  às
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informações que terá administrativa ou judicialmente, e,

se necessário, no foro criminal”

É o relatório.

Análise 

2. Quanto ao cumprimento do art. 21 do Decreto n.º 7.724/2012, observa-se que consta da resposta

que a autoridade que proferiu a decisão, em primeira instância, era a hierarquicamente superior à

que adotou a decisão inicial, assim como também consta que a autoridade que proferiu a decisão,

em segunda instância, foi o dirigente máximo do órgão/entidade.

3. No que tange os requisitos de admissibilidade, registre-se que o recurso foi apresentado 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 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.

4. Na resposta ao pedido inicial, o Serviço de Informações ao Cidadão do Banco Central informou ao

requerente que não foi possível atender a sua solicitação de acesso, uma vez que não foi possível

identificar o objeto do requerimento, por falta de especificação deste. Nesse sentido, o cidadão foi

aconselhado a fazer novo pedido de informações, dessa vez, mais claro, de maneira a delimitar o

objeto do novo pedido. 
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5. A Autarquia, ademais, baseou a justificativa para o não atendimento à solicitação em epígrafe no

inciso III do artigo 12 do Decreto nº 7.724/12, que regulamenta a aplicação da Lei nº 12.527/11 no

âmbito do Poder Público Federal. Nesse sentido, é importante destacar que cabe ao requerente, no

momento em que formula seu pedido de acesso, com base nos parâmetros da LAI, a obrigação de

ser claro e preciso quanto ao objeto de sua solicitação. Precisamente, o solicitante deve indicar com

a maior clareza possível sobre quais dados, informações ou documentos almeja o acesso. É o que

indica o inciso III do artigo 12 do Decreto nº 7.724/12:

Art. 12.  O pedido de acesso à informação deverá conter: 
I - nome do requerente;
II - número de documento de identificação válido;
III - especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida; e
IV - endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de comunicações ou
da informação requerida. 

6. Por meio da análise do processo insta,  verificou-se que, de fato, o pedido de acesso feito pelo

cidadão encontra-se ininteligível. Não há nele qualquer indicativo sobre qualquer que seja o dado, a

informação ou o documento sobre o qual o cidadão deseja ter acesso. Percebe-se, entretanto, que

há, grande insatisfação do requerente em relação a tema que foge ao escopo da Lei de Acesso a

Informações.  Nesse  contexto,  o  requerente  parece  utilizar-se  do  sistema  E-Sic  para

reclamar/denunciar a postura do requerido frente a uma demanda sua sobre questões alheias à Lei

nº 12.527/11.

7. Nesse  sentido,  é  importante  informá-lo  que,  caso  sua solicitação  tenha  relação  com  eventual

reclamação/denúncia que envolva ações de agentes, órgãos e entidades do serviço público federal,

é possível  apresentá-la no e-OUV – sistema para o recebimento de manifestações de Ouvidoria

implementado  pela  CGU.  Orientações  podem  ser  acessadas  no  sítio  eletrônico

https://sistema.ouvidorias.gov.br/. 

8. Deve-se  reforçar,  portanto,  o  esclarecimento já  transmitido ao solicitante de que o modo mais

adequado para o recebimento e tratamento de denúncias dá-se por meio diverso do procedimento

previsto  pela  Lei  nº  12.527/2011.  Orientações  sobre  o  correto  canal  para  a  apresentação  de

denúncias referentes a procedimentos e ações de agentes, órgãos e entidades do Poder Executivo
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Federal  podem  ser  acessadas  no  endereço  eletrônico

http://www.cgu.gov.br/assuntos/ouvidoria/denuncias-e-manifestacoes.  Conforme verá,  no e-OUV,

sistema  para  o  recebimento  de  manifestações  de  Ouvidoria,  o  cidadão  poderá  concentrar  os

argumentos  e  transmitir  os  arquivos  sobre  os  fatos  que  deseja  relatar  de  modo  mais  célere,

diferentemente do processo de acesso à informação, que, em virtude da natureza de seus objetivos,

tem  duração  maior,  por  prever  instâncias  e  prazos  recursais  a  serem  seguidos  para  a  análise

adequada da informação desejada.

9. Assim, não se verifica qualquer  irregularidade quanto à atuação do Banco Central  do Brasil  no

processo  de  acesso  a  informação  insta,  uma  vez  que  a  justificativa  da  Autarquia  para  o  não

atendimento do pedido em tela está de acordo com os preceitos da Lei nº 12.527/11 e de seu

Decreto regulamentador. Ademais, não há no processo qualquer solicitação a dado, informação ou

documento de natureza pública, de maneira que o recurso insta não deve ser conhecido por essa

Controladoria-Geral da União. 

Conclusão

10. De todo o exposto,  acata-se  o  argumento do recorrido e  opina-se  pelo  não conhecimento  do

recurso interposto, visto entender que o Banco Central do Brasil agiu de acordo com os preceitos da

Lei nº 12.527/11 e do Decreto nº 7.724/12, visto que o pedido de acesso não possui especificação

de forma clara e precisa, não sendo impossível aferir o seu objeto.

JORGE ANDRÉ FERREIRA FONTELLES DE LIMA
Analista de Finanças e Controle
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D E C I S Ã O  

 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 não conhecimento do recurso interposto, nos termos do art. 23 do Decreto 7.724/2012,

no âmbito do pedido de informação nº 00075.000081/2016-40, direcionado ao  Banco Central do

Brasil – BACEN. 

Gilberto Waller Júnior
Ouvidor-Geral da União - Substituto
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Controladoria-Geral da União

Folha de Assinaturas

Referência: PROCESSO nº 00075.000081/2016-40

Documento: PARECER nº 790 de 03/03/2016

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

Ouvidor

Assinado Digitalmente em 03/03/2016

GILBERTO WALLER JUNIOR

Signatário(s):

aprovo.

Relação de Despachos:

Assinado Digitalmente em 03/03/2016

Ouvidor

GILBERTO WALLER JUNIOR

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

documento é: 55839ae8_8d3435bb8d2a7d4
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