
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle (CGU)
OGU – Ouvidoria-Geral da União
Coordenação-Geral de Recursos de Acesso à Informação

PARECER

Senhor Ouvidor-Geral da União,

1. O presente parecer trata de diversas solicitações de acesso à informação apresentadas em 22/03/2016

por um mesmo cidadão, com base na Lei nº 12.527/2011, e dirigidas à ANVISA.

2. Os pedidos versam sobre produtos agrotóxicos pendentes de registro, sob os quais se demandam “a

identificação  dos  ingredientes  ativos,  marcas  comerciais,  tipo  de  pleito  e  nome  da  empresa

requerente  para  cada  um  dos  (...)  pleitos  [pendentes]  de  avaliação  toxicológica”  em  diversas

categorias diferentes.

3. Os pedidos foram sucessivamente negados por todas as instâncias recursais internas à ANVISA, em

especial  sob  o  argumento  de  que  o  atendimento  aos  pedidos  implicaria  realização  de  trabalhos

adicionais e assunção da despesa correlata. Em seu recurso à CGU, o cidadão destaca o “retrocesso

da transparência” e a importância da informação para o controle social.

É o relatório.



Análise 

2. Registre-se  que  os  recursos  foram  apresentados  perante  a  CGU  de  forma  tempestiva  e

recebidos 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:

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:

I - o acesso à informação não classificada como sigilosa for negado;
II - a decisão de negativa de acesso à informação total ou parcialmente classificada
como sigilosa não indicar a autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a
quem possa ser dirigido pedido de acesso ou desclassificação;
III - os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos nesta Lei
não tiverem sido observados; e
IV - estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos nesta
Lei.

§ 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.

3. Quanto ao cumprimento do art. 21 do Decreto nº 7.724/2012, observa-se que não consta em

respostas  em  primeira  instância  que  a  autoridade  que  proferiu  a  decisão  era  hierarquicamente

superior à que adotou a decisão inicial;  não consta em todas as respostas que a autoridade que

proferiu a decisão em segunda instância tenha sido a autoridade máxima da instituição. A Lei de

Acesso  à  Informação  e  o  Decreto  que  a  regulamentou  no  âmbito  do  Poder  Executivo  federal

previram  as  instâncias  recursais  de  modo  a  permitir,  em  favor  do  cidadão,  a  reavaliação  das

solicitações pelas autoridades legalmente designadas, ao que deve atentar o recorrido.
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Ademais,  a  instituição  não  cumpriu  a  exigência  prevista  no  inciso  II  do  art.  19  do  Decreto  nº

7.724/2012,  não informando  em todas  as  respostas  a  “possibilidade  e  prazo  de  recurso,  com

indicação da autoridade que o apreciará”.  Tais informações  são importantes para o exercício do

direito de recurso contra negativa de acesso à informação.

4. Observou-se  também  que  o  link indicado  pela  ANVISA nas  respostas  aos  recursos  de

primeira instância estava com erro. Quando questionada especificamente sobre esse fato, a ANVISA

esclareceu que houve recente atualização do site, o que interferiu no uso de endereços eletrônicos

anteriormente fornecidos.

5. Ainda preliminarmente, quanto às reclamações do cidadão especificamente sobre a demora

no andamento das filas de avaliação toxicológica e a ordem em que as mesmas são realizadas,  é

indispensável  delimitar  desde  já  o  âmbito  de  aplicação  da  Lei  12.527/11,  base  do  presente

procedimento  administrativo  e  que  regulamenta  essencialmente  o  inciso  XXXIII  do  art.  5o da

Constituição da República com o objetivo de garantir o acesso à informação. A própria Lei de Acesso

à Informação fixa os limites de seu escopo: “informação: dados, processados ou não, que podem ser

utilizados para produção e transmissão de conhecimento,  contidos em qualquer meio,  suporte ou

formato”, nos termos do inciso I do art. 4o.

Ademais, visando exemplificar o direito de acesso à informação legalmente protegido, o art. 7o da

Lei de Acesso à Informação estabelece que:

Art. 7o  O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de
obter: 
I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local
onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada; 
II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus
órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos; 
III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de
qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado; 
IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada; 
V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à
sua política, organização e serviços; 
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VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos
públicos, licitação, contratos administrativos; e 
VII - informação relativa: 
a)  à  implementação,  acompanhamento  e  resultados  dos  programas,  projetos  e  ações  dos
órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos; 
b) ao resultado de inspeções,  auditorias,  prestações e tomadas de contas realizadas pelos
órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios
anteriores. – Destaque nosso.

6. Logo, a Lei de Acesso à Informação não autoriza adoção de providência que não seja a de

prestar informações, razão pela qual não cabe utilizar-se do rito previsto pelo Decreto 7.724/2012

para  promover  a  discussão acerca  do  tema de  fundo da resposta  ou  conhecer  de  reclamações  /

denúncias / pedidos de providência – devendo tal expediente ser utilizado tão-somente para pleitear

acesso a informações. Nesse sentido, cite-se:

a  Lei  de  Acesso  à  Informação  não  ampara,  por  exemplo,  a  formulação  de  consultas,
reclamações ou denúncias, e tampouco pedidos de tomada de providências por parte da Ad-
ministração  Pública. A Lei  de  Acesso  à  Informação tampouco enseja  a  possibilidade  de
questionar ou recorrer de decisões administrativas fora do escopo da LAI.

Nesse  sentido,  a  CGU  já  entendeu  ser  inadmissível  pedir,  por  meio  dos  procedimentos
próprios da LAI, indenização por danos morais ou responsabilização de agentes públicos,
pois estas solicitações devem seguir procedimentos próprios. Conhecer de pedidos fora do
conceito  legal  de  informação  significaria  desvirtuar  a  finalidade  da  Lei  de  Acesso  à
Informação. No mesmo sentido, não é cabível a interpelação pessoal de servidores, pois o
objetivo  da  Lei  é  a  obtenção  de  informações  das  instituições  públicas  e  não  há  no
procedimento estabelecido dilação probatória ou mecanismos consolidados para a garantia
do contraditório.

CUNHA FILHO & XAVIER, 2014, p. 336 – In: Lei de Acesso à Informação: teoria e prática.

7. A despeito  disso,  registre-se  que  a  ANVISA explicitou  que  não  adota  exclusivamente  o

critério cronológico quando da avaliação toxicológica de sua competência:

“As filas de análise são geradas e atualizadas eletronicamente via sistema Datavisa, conside-
rando a ordem cronológica do protocolo do pleito e o respectivo código de assunto.

Exceções à regra:

Os pleitos que possuem previsão legal para priorização e os que, devido à emergência fitos-
sanitária ou uso emergencial autorizado, bem como outra justificativa técnica acatada pelo
Comitê Técnico para Assessoramento de Agrotóxico - CTA, sejam identificados como priori-
tários pelo órgão registrante, têm análise priorizada nesta Agência.
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De forma a otimizar os recursos das instituições envolvidas e harmonizar o processo decisó-
rio, os produtos técnicos que contêm o mesmo fabricante podem ser distribuídos em conjunto
a análise técnica, independentemente da ordem cronológica.” – Destaques nossos.

8. Ressaltamos ainda que, a qualquer momento, é possível registrar reclamações e denúncias no

e-OUV,  disponível  em  página  mantida  pela  CGU  –

https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacao.aspx ,  com  vistas  a

possibilitar o tratamento adequado a eventual demanda por parte da Coordenação-Geral de Atendi-

mento ao Cidadão, integrante da estrutura da Ouvidoria-Geral da União (CGCID/OGU/CGU). A fim

de facilitar o tratamento de eventual manifestação, sugere-se que todas as informações relevantes

para a compreensão dos fatos sejam disponibilizadas, as quais podem ser encaminhadas como anexo

à manifestação, inclusive. 

9. No mérito deste processo de acesso à informação, destaque-se que a própria ANVISA reco-

nheceu em suas respostas iniciais que publicava as informações de interesse do cidadão. Com a mu-

dança implementada pela instituição pública, “as [novas] listas contêm a Ordem Numérica, a Data de

Entrada, o Expediente, o Código de Assunto e a Descrição do Assunto, porém, não disponibilizam

mais os Ingredientes Ativos, Marcas Comerciais e Nomes das Empresas Requerentes”. O retrocesso

se evidencia na medida em que a sociedade não pode mais diretamente controlar a ordem de análise

na ANVISA dos agrotóxicos pendentes de registro, uma vez que não há como se identificar qual o

produto está em análise. A alegação feita pela recorrida de que já realiza o controle primário das ati -

vidades não pode jamais substituir o controle social, prerrogativa fundamental em qualquer Estado

republicano.

10. Antes de avaliar a justificativa da ANVISA, imprescindível registrar posição da CGU produ-

zida no âmbito do NUP 99902.002771/2015-20, por este mesmo auditor, acerca do retrocesso em di-

reito fundamental:

9. É evidente que houve um grande retrocesso no direito de acesso a informações que
somente  se  justificaria  excepcionalmente.  Isso  porque  a  doutrina  e  a  jurisprudência
brasileiras reconhecem o princípio da proibição de retrocesso dos Direitos Fundamentais,
que se alicerça nos valores da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana:

“Ingo  Wolfgang Sarlet  entende que  o  princípio  de  proibição  do  retrocesso  social
possui  íntima  ligação  com  a  noção  de  segurança  jurídica,  própria  do  Estado  de
Direito. Segundo seu ensinamento, não é possível falar  em proteção à dignidade da
pessoa humana em meio a instabilidade jurídica.”
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MIZUTA,  2014,  acesso  em  29/12/2015.  Disponível  em
http://www.tex.pro.br/home/artigos/261-artigos-mar-2014/6428-o-principio-da-
proibicao-do-retrocesso-uma-analise-sob-a-perspectiva-do-supremo-tribunal-federal

10. De acordo com esse princípio, é dever do Estado garantir a progressiva  e máxima
eficácia das normas definidoras dos direitos fundamentais;  logo, a liberdade decisória do
Estado,  seja  no  âmbito  legislativo  ou  administrativo,  teria  como  limite  o  nível  de
concretização do direito fundamental já alcançado e reconhecido pelo Estado. Por isso, Ingo
Wolfgang Sarlet (2007) assevera que as medidas adotadas em prol dos direitos fundamentais
devem ser mantidas e aprimoradas, jamais restringidas. Em outras palavras,  o Estado não
tem apenas o dever de satisfazer o direito fundamental de acesso à informação, mas
passa a estar obrigado a abster-se de atentar contra o nível de acesso já reconhecido,
salvo situações fáticas excepcionais.

11. Ora, se a própria [instituição recorrida], em decisão administrativa, reconheceu anteri-
ormente como pública [as informações], eventual retrocesso deveria ser justificado de forma
evidente. – Destaque nosso.

11. Partindo do pressuposto que qualquer retrocesso deve ser justificado de forma consistente,

transcreve-se abaixo a alegação da ANVISA ao cidadão para a restrição na transparência ativa neste

caso concreto:

“A lista de pleitos para avaliação toxicológica para fins de registro de agrotóxicos estava an-
teriormente disponível no site da Anvisa, mas como tabela em formato "pdf", alimentada de
forma manual, o que despendia grande esforço técnico e apresentava muitos erros. Agora ela
é integrada a um sistema onde as listas de outras categorias de produtos e atividades no âm-
bito da análise da Agência tem sido publicamente disponível on-line desde meados de 2013.

(http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/Setor+Regulado/Publicacao+
Setor+Regulado/Peticoes+aguardando+analise).

As listas contêm o número do pedido e a data de apresentação, (mas não mais o produto e o
nome do requerente), que são informações suficientes para o que se propõe a lista: disponibi-
lizar a ordem das petições aguardando análise.

Importante destacar que o sistema é único e padronizado para toda a Agência e que nas ou-
tras categorias de produtos regulados pela Anvisa e que constam nesse sistema, informações
como marca comercial, empresa requerente, ingrediente ativo, também não são apresentadas
tendo em vista serem consideradas informações comercialmente relevantes nesta fase do pro-
cesso de aprovação, momento em que ainda não ocorreu decisão sobre o pedido.

No caso específico de agrotóxicos, componentes e afins a retirada das informações do site da
Anvisa na forma em que era apresentada se deu por razões de economicidade e razoabilida-
des tendo em vista a informação acima prestada de que tal procedimento era manual e trazia
um trabalho demasiado a área técnica, tendo em vista que especificamente para agrotóxicos e
afins essas informações não são consideradas sigilosas tendo em vista o disposto no art. 14
do Decreto nº 4.074.

Cabe ressaltar ainda que o controle automatizado da lista foi uma das orientações exaradas
pelo Tribunal de Contas da União, com vistas a melhorar a eficiência e transparência das lis-
tas.”
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12. De formar complementar, a ANVISA alegou para o cidadão:

“Que não possui as informações pretendidas de forma sistematizada;
·  Que a consolidação das informações pretendidas exigiria um trabalho desproporcional de
consulta individualizada aos (...) pleitos que aguardam análise na lista em comento;
· Que para atendimento do presente requerimento e das 14 outras solicitações protocoladas
pelo requerente,  que ora encontram-se também em 2ª  instância recursal  e que pretendem
acesso às informações relativas às outras listas de análise de agrotóxicos, seus componente e
afins, a GGTOX teria que debruçar-se sobre um oneroso processo de busca e consolidação
de informações, o que a levaria a deixar de exercer suas atribuições institucionais, sacrifican-
do, com isso, o atendimento do interesse coletivo;
·  Que diante do manifesto, o princípio da continuidade do serviço público instrui a que se
lance mão do comando trazido pelo inciso III do art. 13 do Dec. nº 7.724/12, em legítimo ato
de equilíbrio do interesse público envolvido;
· Que, caso haja interesse, o requerente pode interpelar o MAPA sobre a existência de uma
lista que consolide as publicações feitas no Diário Oficial da União, relativas aos pleitos de
registro de agrotóxicos, seus componente e afins, em curso”.

13. A fim de entender  melhor  a  justificativa descrita  acima,  a  CGU fez em 20/06/2016 uma

primeira solicitação de esclarecimentos à ANVISA. Com extensão de prazo deferida por este órgão

de controle,  os  esclarecimentos  foram prestados  em 01/07/2016,  conforme correlação abaixo de

perguntas e respostas:

“a. Em primeiro lugar, consultamos sobre a possibilidade de reavaliação da conveniência e
oportunidade e possível volta da publicação regular das informações solicitadas. Isto porque,
o trabalho envolvido na disponibilização destes dados via pedidos LAI, pode ser tão ou mais
dispendioso do que a alimentação regular das listas que anteriormente eram publicadas em
transparência ativa.

Inicialmente cabe informar que esta Gerência Geral de Toxicologia - GGTOX passou ao lon-
go dos anos de 2012 e 2013 por uma auditoria operacional, cujo relatório foi consolidado no
acórdão 2303/2013.

Uma das fragilidades da GGTOX elencadas no acórdão é referente à metodologia de controle
e monitoramento dos pleitos de registro e pós-registro de produtos agrotóxicos em trâmite na
GGTOX ser feito por meio de planilha no formato excel:

"O controle manual permite também que uma mesma pessoa insira, altere ou exclua os dados
na planilha. A falta de segregação de função nesta atividade prejudica os controles internos e,
consequentemente, permite a utilização indevida da fila de análise. Além disso, o arquiva-
mento dessas planilhas se dá em ambiente que compartilha outras informações produzidas
pela Gerência Geral, prejudicando a organização e o gerenciamento das informações."

Em razão disso, o acórdão traz a recomendação de que a Anvisa adote o Sistema de Produtos
e
Serviços sob Vigilância Sanitária (Datavisa), com as adequações necessárias, como instru-
mento para cadastro, tramitação e gerenciamento de processos e documentos relacionados ao
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registro de agrotóxicos, componentes e afins submetidos à agência, enquanto não estiverem
implementadas funcionalidades no Sistema de Informações sobre Agrotóxicos que atendam a
esses objetivos;

Em atenção à essa e outras recomendações, a GGTOX passou por um processo de identifica-
ção de fragilidades e de planejamento de ações de melhorias. A Metodologia de controle de
processos e a organização da fila de análise e publicação no sítio eletrônico da Agência faz
parte desse processo.

Conforme mencionado a lista de petições de registro e pós-registro de agrotóxicos era dispo-
nibilizada no sítio eletrônico da Anvisa em formato excel e atualizada aproximadamente a
cada 45 dias, sendo esta, também, a ferramenta que era utilizada para o controle interno das
petições. Como se trata de ferramenta de controle manual esta demanda boa prática de mane-
jo para evitar deleção ou input de informações equivocadas.

Atualmente, o monitoramento da fila de análise e situações de pleito estão sendo realizadas
através do sistema DATAVISA. O cenário atual é dinâmico uma vez que as situações dos
pleitos podem ser alterados a depender da etapa que se encontra nessa GGTOX, logo os indi-
cadores gerados também se tornam dinâmicos.

Com a utilização do sistema Datavisa a GGTOX deixou de preencher as planilhas, tendo em
vista que isso gerava um grande volume de trabalho além da possibilidade de apresentação
de informações equivocadas conforme já exposto. As informações fornecidas pelo Datavisa
são suficientes para que os gestores da área façam o controle cronológico das petições aguar-
dando análise, assim como a publicação da fila no sítio eletrônico da Anvisa atende às em-
presas que desejam rastrear a situação de seus processos.

As listas contêm o número do pedido e a data de apresentação, (mas não mais o produto e o
nome do requerente), que são informações suficientes para o que se propõe a lista: disponibi-
lizar a ordem das petições aguardando análise.

As listas podem ser acessadas em:

http://www.anvisa.gov.br/listadepeticoes/index2.asp?nomeCombo=AGROTÓXICOS

Assim as empresas podem consultar o andamento de seus processos por meio da ferramenta
de consulta de processos, disponível em:

http://www7.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Processos/Consulta_Processo.asp

Importante destacar que o sistema é único e padronizado para toda a Agência e que nas ou-
tras categorias de produtos regulados pela Anvisa e que constam nesse sistema, informações
como marca comercial, empresa requerente, ingrediente ativo, também não são apresentadas
tendo em vista serem consideradas informações comercialmente relevantes nesta fase do pro-
cesso de aprovação, momento em que ainda não ocorreu decisão sobre o pedido.

Assim, considerando-se que a GGTOX não mais se utiliza das planilhas para controle dos
pleitos em trâmite na gerência, que essas informações não são mais organizadas por servido-
res da casa, que o sistema Datavisa utilizado atualmente fornece as informações suficientes
para o controle e
acompanhamento das filas de petições de registro e pós-registro de agrotóxicos, considera-
mos que não é conveniente nem mesmo oportuno voltarmos a publicar essas informações.

Por fim, há de se ressaltar, conforme já exposto anteriormente que as informações relaciona-
das ao produto como marca comercial, empresa requerente, ingrediente ativo são disponibili-
zadas no sítio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.

b. Solicita-se encaminhamento, a este Ministério, da:

CGU SAS, Quadra 01, Bloco A - Edifício Darcy 
Ribeiro - Brasília/DF - CEP 70070-905

http://www7.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Processos/Consulta_Processo.asp
http://www.anvisa.gov.br/listadepeticoes/index2.asp?nomeCombo=AGROT%C3%93XICOS


i. Quantidade estimada de horas de trabalho necessárias para o atendimento dos pedidos;

Em relação a este ponto, normalmente o servidor responsável pelo Anvisa Atende destina em
média quatro horas diárias para o atendimento das demandas de rotina, podendo destinar um
tempo maior a depender do volume solicitado.

ii. Percentual de servidores do setor que seriam dedicados ao fornecimento da informação
(número de servidores necessários ao atendimento do pedido em relação ao número de servi-
dores existentes no órgão/setor);

Dos 44 servidores lotados na Gerência Geral de Toxicologia (GGTOX), apenas um servidor
é responsável por operar o Anvisa Atende e Ouvidoria, sendo que, este também desempenha
outras
atividades. Há de se ressaltar, que algumas demandas são de baixa complexidade técnica, po-
rém, existem várias cujo teor técnico demanda a reunião com um grupo de servidores de di-
versas especialidades para elaboração da resposta. No caso específico de andamento de fila,
torna-se inviável contabilizar a quantidade de solicitações que chegam via Anvisa Atende,
porém, foi  entendimento da GGTOX,  alinhado ao  procedimento adotado pela Casa,  que
torna-se mais dispendioso a elaboração manual das tabelas de fila em Excel para fins de pu-
blicidade, do que o
serviço eletrônico,  com atualização automática diária,  ora disponibilizado, além de haver
maior
probabilidade de erro na elaboração manual.

iii. As ações desenvolvidas pelo órgão, à luz da Lei 12.527/2011, no que se refere à gestão e
à classificação das informações produzidas e custodiadas, demonstrando os esforços para oti-
mização do atendimento de futuros pedidos.

Com relação a este ponto, temos:

Em atenção a Lei no 12.527, de 18 de novembro de 201 1, a Anvisa assegura o direito funda-
mental de acesso a informação como preceito geral e do sigilo como exceção. Nesse sentido,
as informações a serem publicadas estão sendo padronizadas em conformidade com as de-
mais áreas da casa, de forma a garantir transparência ao trabalho da Anvisa ao prestar contas
a sociedade sobre sua ação regulatória.

A publicidade da fila de análise é uma ferramenta importante na prestação de contas dos tra-
balhos executados pela Gerência Geral de Toxicologia (GGTOX), uma vez que garante o res-
peito cronológico de peticionamento, além das priorizações exigidas na Lei. Nesse sentido, a
que se propõe, a nova forma de publicidade da fila de análise garante a transparência, pois
fica clara a posição de cada petição que aguarda análise na Coordenação de Produtos Equiva-
lentes e Outros (CPREQ) e na Coordenação de Produtos Novos e de Baixo Risco (CPNBR).
Cada empresa, tem ciência do número de expediente e do número de processo, assim como
dados do tipo de produto e substância, no momento em que peticiona seus documentos na
Anvisa. Assim, ela possui toda a rastreabilidade das informações. Além disso, o sítio eletrô -
nico da Anvisa também permite realizar a consulta da situação do pleito por meio do link:

http://www7.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Processos/Consulta_Processo.asp

Além disso, a estratégia administrativa de separar as petições por estratificação de complexi-
dade
resulta na melhor eficiência e celeridade da administração pública. A publicação dessa nova
estrutura dará maior transparência ao processo de trabalho da GGTOX e possibilitará uma
maior previsibilidade quanto a análise das demandas protocoladas na Anvisa. Nessa nova
forma de publicação, comunicamos que os dados podem ser migrados para outras ferramen-
tas a fim de facilitar o trabalho e o monitoramento perante o setor regulado.

Por fim, a GGTOX ressalta que está em processo contínuo de melhorias para dar maior
transparência e celeridade aos seus trabalhos, lembrando que o sistema para a publicação das
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filas ainda está em construção, e se coloca a inteira disposição para maiores esclarecimentos
e sugestões quanto a eventuais ajustes nesse processo.

c. Qual era a área técnica responsável pela publicação das filas de produtos que aguardam
avaliação toxicológica, até março de 2015? Qual era a quantidade de funcionários desta área,
nesta época? Quantos funcionários e quantas horas de trabalho eram necessárias para a publi-
cação das filas em transparência ativa, com a disponibilização da identificação dos ingredi-
entes ativos, marcas comerciais, tipo de pleito e nome da empresa? Atualmente quantos fun-
cionários atuam nesta área?

Até setembro de 2015, a área técnica responsável pela elaboração, gerenciamento e publica-
ção das planilhas em excel com as listas de petições de avaliação toxicológica de agrotóxicos
aguardando análises era a GGTOX.

Na época a GGTOX contava com 40 servidores, entre especialistas, técnicos de regulação e
apoio administrativo e 2 colaboradores terceirizados, também de apoio administrativo. É di-
fícil estimar as horas de trabalho necessárias para a publicação das filas pois as planilhas
eram alimentadas diariamente pelos gestores, e aproximadamente a cada 45 dias dois técni-
cos em regulação faziam as atualizações, correções e demais ajustes para publicação. O tra-
balho desses dois técnicos para a atualização das planilhas no site levava cerca de uma sema-
na. Atualmente a GGTOX tem 44 servidores e 2 colaboradores terceirizados.

Cabe destacar que no acórdão 2303/2013, outra fragilidade apontada pela auditoria do TCU
foi a
insuficiência de pessoal técnico para realizar as avaliações toxicológicas, identificando redu-
zido efetivo de servidores direcionados às crescentes atividades de avaliação toxicológica.

Apenas à título de exemplo a Agência Norte Americana responsável pela regulação de agro-
tóxicos
dispões de um corpo técnico de cerca de 800 colaboradores para realizar atividades seme-
lhantes às da GGTOX.

Assim, considerando a carência de pessoal, associado ao fato de que a adoção do sistema Da-
tavisa atende às necessidades da área no que tange o controle cronológico das filas da GG-
TOX,
consideramos que alocar servidores para elaborar e publicar essas planilhas fere os princípios
da
razoabilidade, da economicidade e da eficiência afetos à administração pública.

d. Em resposta aos recursos de segunda instância, a ANVISA informa que: 

“(...) o MAPA publica em Diário Oficial o resumo dos pedidos, bem como das concessões de
registro de agrotóxicos, seus componentes e afins, diante do que, é possível identificar quais
produtos aguardam registro” (destaques nossos). 

No entanto, não está claro de que forma o cidadão pode identificar e acompanhar os produtos
que aguardam nas filas da ANVISA de análise da toxidade (objeto dos pedidos). Assim, soli-
cita-se explicações sobre a forma com que o cidadão pode fiscalizar/ acompanhar o anda-
mento da fila de avaliação toxicológica de produtos em análise nesta Agência, apenas com
base na publicação feita pelo MAPA no DOU.

É importante ressaltar que a regulação de agrotóxicos no Brasil é um ato complexo do qual
participam, além da Anvisa, o Ibama e o Mapa, este último o órgão registrante.

No processo de regulação de agrotóxicos a Anvisa é responsável pela avaliação toxicológica
dos produtos. Ou seja, a finalização da análise de um pleito na Anvisa não significa a finali -
zação do pleito de registro, pois este ainda pode vir a ser indeferido ou não pelo Ibama ou
pelo Mapa, que analisam outras partes do processo para registro de agrotóxicos, no que de
suas competências.
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De acordo com o Decreto 4.074/2002, em seu art. 14, cabe ao órgão registrante do agrotóxi-
co, componente ou afim publicar no Diário Oficial da União resumo dos protocolos de pedi-
dos e das concessões ou indeferimentos de registro. Isto é, cabe ao Mapa, como órgão regis-
trante dar a devida publicidade para os pedidos e para os resultados dos pedidos de registro
de agrotóxicos.

Conforme o exposto, se o que se pretende é fazer um acompanhamento do cenário regulató-
rio dos agrotóxicos no Brasil, considerando os pedidos de análise e os resultados dos pleitos
de registro, não é suficiente acompanhar as informações produzidas pela Anvisa, por isso re-
comenda-se que esse acompanhamento seja feito a partir das publicações feitas pelo órgão
registrante.

Especificamente quanto a análise de avaliação toxicológica efetuada pela Anvisa o cidadão
pode acompanhar o andamento da fila de análise conforme já exposto no documento, através
deste  acompanhamento pode-se verificar  a  data  em que foi  protocolado um processo na
Agência, o expediente seguido do código de assunto da petição e a descrição do assunto.

14. Assim, depreende-se que as limitações do sistema recentemente adotado pela ANVISA, em

tese para satisfazer recomendação do Tribunal de Contas da União quanto ao controle dos processos

administrativos,  impactaram  negativamente  na  transparência  ativa.  Muito  embora  a  adoção  do

controle  automatizado  das  listas  de  agrotóxicos  pendentes  de  análise  na  ANVISA  tenha

aparentemente trazido outros benefícios ao processo de trabalho do recorrido, a solução ideal seria

implementar a automatização sem prejuízo dos níveis de transparência ativa já alcançados.

15. A despeito  disso,  em 12/07/2016,  a  CGU  tentou  atender  ao  pedido  do  cidadão  por  via

transversa e seguindo sugestão da própria ANVISA. Após contato telefônico, a CGU apresentou ao

MAPA solicitação de esclarecimentos adicionais,  conforme correlatas respostas encaminhadas no

mesmo dia:

Pesquisei no AGROFIT, tal como sugerido por você, mas não consegui localizar algumas in-
formações que são publicadas no Diário Oficial, tais como nome do requerente (indústria far-
macêutica) e marca comercial do produto.

Dessa forma, pergunto:

a) Essas informações estão realmente no AGROFIT? Se sim, em qual aba/campo da tela em
anexo? O AGROFIT possui apenas agrotóxicos que já estão registrados ou também aqueles
que estão em fase de registro?

Não, as informações previstas no art. 14 do Decreto são publicadas no Diário Oficial da Uni-
ão e no Agrofit são inseridas as informações do produto após o seu registro. Em termos
gerais, o Agrofit possui as informações do art. 14 e outras informações em maior detalhe, po-
rém os argumentos de pesquisa são diferentes.
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b) O MAPA possui uma planilha/lista correlacionando os pedidos de registro de agrotóxico
com a publicação no DOU prevista no artigo 14 do Decreto mencionado acima?

Sim, a CGAA faz os controles dos processos para registro em planilhas .xls.

c) É possível fazer pesquisa no AGROFIT com base nas classificações empregadas pela AN-
VISA que se encontram na tela em anexo? Exemplo: tem como localizar o princípio ativo
usando o código de assunto 5007 da ANVISA?

Não, os códigos da Anvisa são códigos internos daquela Agência. Não há qualquer cor-
relação com os dados do Agrofit.

d) As publicações no DOU de pedidos de registro trazem todas as informações previstas no
citado artigo? Poderiam me enviar uma publicação recente como exemplo?

Trazem informações a mais do previsto no art. 14. Seguem dois exemplos de pleitos de regis-
tro de produtos técnicos publicados no DOU de 11/07/2016 (Ato nº 36): 

ATO Nº 36, DE 8 DE JULHO DE 2016 (...) – Destaques nossos.

16. Verificou-se, ainda, que a planilha citada na alínea “b” está em transparência ativa, no seguin-

te endereço: 

http://www.agricultura.gov.br/vegetal/agrotoxicos/informacoes-tecnicas .

Basta acessar o item “Situação dos processos de produtos formulados”. 

17. Embora a planilha do MAPA seja minuciosa e contenha diversas informações de relevante in-

teresse social,  ela não traz informações acerca dos testes que são realizados exclusivamente pela

ANIVISA. De toda forma, a CGU tentou realizar o cruzamento de informações com o objetivo de se

identificar quais produtos encontram-se nas filas de avaliação toxicológica administradas pela ANVI-

SA, mas não obteve sucesso por falta de indexadores em comum utilizados entre as duas instituições.

O cruzamento poderia ser feito se a ANVISA fornecesse, ao menos, o ingrediente ativo dos produtos

em análise e o respectivo produtor, alternativa factível no passado recente. 

18. Dessa forma, quanto à possibilidade de acompanhamento dos produtos agrotóxicos pendentes

de análise na ANVISA por meio das publicações efetuadas pelo MAPA, seja no Diário Oficial ou no

correlato site institucional, verificou-se não ser possível, pois as publicações do MAPA não suprem

as informações que eram divulgadas pela ANVISA. Ou seja, ao contrário do que alega a ANVISA,

não é possível identificar a ordem dos produtos pendentes de avaliação toxicológica.
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19. Por isso, a CGU marcou reunião com a ANVISA, realizada no dia 09/08/2016 em Brasília, a

fim de  discutir  alternativas  para  o  atendimento  ao  pedido  de  acesso  à  informação  do  cidadão.

Registre-se que a reunião contou com a presença de representantes do gabinete do Diretor Presidente

da ANVISA, da GGTOX, de TI, dentre outras áreas do recorrido, além do presente auditor da CGU e

da Coordenadora-Geral de Recursos de Acesso à Informação. Em resumo, a ANVISA explicou o

funcionamento  do  sistema  DATAVISA e  as  limitações  operacionais  decorrentes  desse  sistema

adotado para automatizar as filas, conforme demanda do Tribunal de Contas da União. Discutiu-se a

possibilidade de adoção de sistema alternativo ao DATAVISA que oferecesse maiores benefícios à

transparência  ou  a  imediata  modificação  do  mesmo  a  fim de  retomar  o  nível  de  transparência

anterior; contudo, a ANVISA explicou os empecilhos técnico-orçamentários que impossibilitam a

adoção dessas providências no momento, que inclusive ultrapassam o escopo da Lei de Acesso à

Informação e destes processos administrativos.

A única alternativa aventada para atender  aos pedidos do cidadão seria produzir  manualmente a

planilha em excel,  mediante conferência  de dados em cada processo administrativo pendente de

análise toxicológica, tal como era a rotina padrão da instituição. Em razão nisso, a ANVISA reiterou

a negativa de acesso, pois os pedidos em análise nestes autos seriam desproporcionais, consoante

prescrito  no inciso II  do artigo 13 do Decreto 7.724/12.  Ressalte-se que a CGU questionou,  na

ocasião,  a  possibilidade  de  atendimento  ao  menos  em  parte  dos  pedidos,  a  fim  de  afastar  a

desproporcionalidade alegada.

20. Conceitualmente, a desproporcionalidade se evidencia nos pedidos de acesso à informação

quando há descompasso entre o custo significativamente alto assumido pelo Estado em relação aos

benefícios alcançados por essa política pública, conforme citação abaixo colacionada:

A desproporcionalidade é situação que gera danoso esforço da Administração Pública para
atendimento de solicitação, ainda que o pedido seja razoável e dentro das competências le-
gais e rotineiras da instituição pública. A desproporcionalidade pode causar atrasos no cum-
primento de outras atividades essenciais da instituição pública, cercear direitos fundamentais
de outros cidadãos ou até mesmo inviabilizar o serviço de acesso à informação.

Não seria, assim, correto penalizar a sociedade em prol de todo e qualquer tipo de pedido de
acesso à informação, merecendo o caso ser avaliado concretamente.
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Fonte: CUNHA FILHO e XAVIER, 2014, p. 347. In: Lei de Acesso à Informação: teoria e
prática.

21. Frise-se  que  a  negativa  de  acesso  à  informação  na  hipótese  de  pedido  desproporcional

encontra pleno respaldo na reserva do possível adotada pela doutrina e jurisprudência brasileiras. De

acordo com essa teoria, a atuação do Estado se limita a atender as demandas da sociedade sempre

considerando as condicionantes de ordem econômica, tais como a escassez de materiais e recursos

humanos. Mesmo que houvesse recursos para tanto, é feita uma análise daquilo que se pode exigir

razoavelmente do Estado sem prejudicar suas outras atividades e seus demais objetivos.

22. Nesse sentido, Sarlet (2001, p. 265) defende que:

“a prestação reclamada deve corresponder ao que o indivíduo pode razoavelmente exigir da
sociedade,  de tal  sorte  que,  mesmo em dispondo o estado de recursos e  tendo poder de
disposição, não se pode falar em uma obrigação de prestar algo que não se mantenha nos
limites do razoável”.

Já o STF, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 45, aduziu

que:

“a  realização  dos  direitos  econômicos,  sociais  e  culturais  –  além de  caracterizar-se  pela
gradualidade  de  seu  processo  de  concretização  –  depende,  em  grande  medida,  de  um
inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal
modo que, comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da pessoa
estatal,  desta  não se  poderá razoavelmente  exigir,  considerada a  limitação material
referida, a imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta Política . Não se
mostrará  lícito,  no  entanto,  ao  Poder  Público,  em  tal  hipótese  –  mediante  indevida
manipulação  de  sua  atividade  financeira  e/ou  político-administrativa  –  criar  obstáculo
artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de
inviabilizar  o  estabelecimento  e  a  preservação,  em  favor  da  pessoa  e  dos  cidadãos,  de
condições materiais mínimas de existência. Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da
reserva do possível – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não
pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas
obrigações  constitucionais,  notadamente  quando,  dessa  conduta  governamental  negativa,
puder  resultar  nulificação  ou,  até  mesmo,  aniquilação  de  direitos  constitucionais
impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. (…)

O  mínimo  existencial,  como  se  vê,  associado  ao  estabelecimento  de  prioridades
orçamentárias, é capaz de conviver produtivamente com a reserva do possível.” (grifei) Vê-
se,  pois,  que  os  condicionamentos  impostos,  pela  cláusula  da  “reserva  do  possível”,  ao
processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa
-, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão
individual/social  deduzida  em  face  do  Poder  Público  e,  de  outro,  (2)  a  existência  de
disponibilidade  financeira  do  Estado  para  tornar  efetivas  as  prestações  positivas  dele
reclamadas.  Desnecessário  acentuar-se,  considerado  o  encargo  governamental  de  tornar
efetiva  a  aplicação  dos  direitos  econômicos,  sociais  e  culturais,  que  os  elementos
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componentes  do  mencionado  binômio  (razoabilidade  da  pretensão  +  disponibilidade
financeira do Estado) devem configurar-se de modo afirmativo e em situação de cumulativa
ocorrência,  pois,  ausente  qualquer  desses  elementos,  descaracterizar-se-á  a  possibilidade
estatal de realização prática de tais direitos. ”

23. Dessa forma, seja por questões qualitativas ou quantitativas, o artigo 13 do Decreto 7.724/12

prescreve hipóteses em que o Estado não deve atuar,  pois  o contrário caracterizaria  um esforço

estatal  injustificado,  que  causaria  prejuízo  no  atendimento  de  outros  direitos  fundamentais  dos

cidadãos, haja vista a finitude dos recursos públicos contrapostos à extensa lista de demandas sociais.

Essa  negativa  de  acesso  à  informação  depende  da  aferição  em  concreto,  dentro  de  certa

discricionariedade técnica, dos prejuízos decorrentes no atendimento dos pedidos apresentados, não

se admitindo a negativa de acesso à informação pela mera invocação desse artigo em toda e qualquer

situação. 

24. O  atendimento  indiscriminado  e  irrestrito  de  toda  e  qualquer  solicitação  de  acesso  à

informação poderia consumir consideravelmente recursos públicos importantes para as atividades

finalísticas do Estado, principalmente no contexto atual de crise econômica. Por isso, a existência de

limitação do uso de recursos estatais seria em tese correta por não ser factível presumir interesse

público em toda e qualquer demanda originada de um particular, caso não esteja dentro da  atual

atividade rotineira e finalística da instituição pública. 

25. Assim, verifica-se que, como toda prerrogativa jurídica, o direito de acesso à informação não

é absoluto, encontrando limite se confrontado com outros valores e interesses igualmente protegidos

pelo  Ordenamento  Jurídico  que  justificam  direitos  fundamentais  de  outros  cidadãos  (CUNHA

FILHO e XAVIER, 2014, p. 116). Nesse sentido, a CGU insistiu para que a ANVISA detalhasse

quais atividades e ônus seriam assumidos, encaminhando nova solicitação de esclarecimentos em

11/08/2016,  com  resposta  em  19/08/2016,  conforme  correlação  abaixo  feita  por  este  órgão  de

controle:

1 - Quais as medidas de melhoria em transparência foram adotadas pela ANVISA especifica-
mente em razão da reunião com a CGU intermediada pela Casa Civil em 23/01/2013? Para
maiores detalhes, ver NUP 25820.001178/2012-97.

Fora identificada, entre outros itens, à necessidade de padronização, estratificação da fila e
maior clareza na descrição dos assuntos de petição de registro.
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Para fins de atendimento às recomendações oriundas do procedimento de auditoria especial e
buscando tornar a atuação da agência mais eficiente uma das ações determinadas foi a rees-
truturação organizacional da Gerência Geral de Toxicologia, com a implementação e aprimo-
ramento continuado dos processos de trabalho e da transparência de gestão, sendo que esta-
mos em um processo permanente de análise e melhoria dos indicadores de produtividade e
de atuação regulatória. Essa ação está sendo realizada conjuntamente com Diretoria de Auto-
rização e Registro.

No cenário atual, ressaltamos a importância da cultura de gerenciamento de processos e de
resultados. O monitoramento contínuo permite melhor resolutividades dos problemas do dia
a dia e minimiza o efeito da sobrecarga de trabalho.

Para assegurar o progresso contínuo da organização, a Gerência Geral de Toxicologia tem
atuado para favorecer as ações de transparência, de previsibilidade, focando na obtenção dos
resultados,  nas  capacitações,  no desenvolvimento pessoal  e na integração dos servidores.
Esse gerenciamento é fundamental para assegurar a melhoria contínua da Anvisa, da prote-
ção à saúde e da regulamentação.

Objetivos
- Favorecer que os processos sejam estáveis e padronizados;
- Aumentar a satisfação interna e externa;
- Maior previsibilidade das atividades;

- Aumentar a eficácia e eficiência operacional; e
- Redução dos tempos regulatórios.

Considerações
A atuação compartilhada favorece o envolvimento e o comprometimento dos envolvidos. Os
resultados alcançados são advindos da melhoria da gestão dos processos, dos ajustes de filas
de análise e da padronização das atividades e das decisões e da melhoria da transparência e
estão alinhados com a missão da Anvisa. Para o alcance dos resultados foram essenciais: a
atuação dos gestores, o comprometimento e a excelência dos servidores, o trabalho em equi-
pe e o apoio da direção.

Ainda para fins de transparência está sendo tratado pela GGTOX a divulgação dos resultados
desta Gerência Geral, a publicação de notas técnicas e de informações, e ainda estão sendo
feitas atualizações das informações constantes no site e organização das filas de análise.

Outro ponto implementado foi o Controle de Exigências pelos gestores, que tem ocorrido da
seguinte forma:

Quando autorizar uma exigência técnica, o gestor deve garantir que todos os itens solicitados
estejam previstos nos nossos regulamentos. Na ocorrência de alguma solicitação não prevista
em regulamento ou nota técnica amplamente conhecida pelo setor regulado, o gestor deve
sobrestar a autorização da exigência, fazer uma discussão específica de caso e se necessário
ampliar a discussão para o gerente geral, que avaliará a necessidade de ampliar a situação as
outras esferas. Esse é um processo contínuo de gestão e deve ser monitorado pela área espe-
cífica.

O monitoramento têm os seguintes objetivos:

- Identificar pontos para melhoria em regulamentações da Anvisa;
- Fortalecer as ações previsibilidade e transparência;
- Harmonização de informações;
- Padronização
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Outro ponto importante foi que a Gerência Geral de Toxicologia iniciou o monitoramento da
publicação no Diário Oficial da União, inclusive com o monitoramento do tempo que o pro-
cesso fica na fila até entrar em análise, o tempo de análise e o tempo em exigência.

Houve também revisão e a melhoria das informações sobre agrotóxicos no site da Anvisa,
que mostraram redução das demandas do SAT, outro ponto que merece destaque é o atendi-
mento e a resposta dentro do prazo estabelecido. (...)

Assim, considerando-se que a GGTOX não mais se utiliza das planilhas para controle dos
pleitos em trâmite na gerência, que essas informações não são mais organizadas por servido-
res da casa, que o sistema Datavisa utilizado atualmente fornece as informações suficientes
para o controle e acompanhamento das filas de petições de registro e pós-registro de agrotó-
xicos, consideramos que não é conveniente nem mesmo oportuno voltarmos a publicar essas
informações. Por fim, há de se ressaltar, conforme já exposto anteriormente que as informa-
ções relacionadas ao produto como marca comercial, empresa requerente, ingrediente ativo
são  disponibilizadas  no  sítio  do  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  -
MAPA.

Em atenção a Lei no 12.527, de 18 de novembro de 201 1, a Anvisa assegura o direito funda-
mental de acesso a informação como preceito geral e do sigilo como exceção. Nesse sentido,
as informações a serem publicadas estão sendo padronizadas em conformidade com as de-
mais áreas da casa, de forma a garantir transparência ao trabalho da Anvisa ao prestar contas
à sociedade sobre sua ação regulatória.

A publicidade da fila de análise é uma ferramenta importante na prestação de contas dos tra-
balhos executados pela Gerência Geral de Toxicologia (GGTOX), uma vez que garante o res-
peito cronológico de peticionamento, além das priorizações exigidas na Lei. Nesse sentido, a
que se propõe, a nova forma de publicidade da fila de análise garante a transparência, pois
fica clara a posição de cada petição que aguarda análise na Gerência de Produtos Equivalen-
tes e Outros (GPREQ) e na Gerência de Avaliação de Segurança Toxicológica (GEAST).
Cada empresa, tem ciência do número de expediente e do número de processo, assim como
dados do tipo de produto e substância, no momento em que peticiona seus documentos na
Anvisa. Assim, ela possui toda a rastreabilidade das informações. Além disso, o sítio eletrô -
nico da Anvisa também permite realizar a consulta da situação do pleito por meio do  link
http://www7.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Processos/Consulta_Processo.asp .  Além  dis-
so, a estratégia administrativa de separar as petições por estratificação de complexidade re-
sulta na melhor eficiência e celeridade da administração pública. A publicação dessa nova es-
trutura dará maior transparência ao processo de trabalho da GGTOX e possibilitará uma mai-
or previsibilidade quanto a análise das demandas protocoladas na Anvisa. Nessa nova forma
de publicação, comunicamos que os dados podem ser migrados para outras ferramentas a fim
de facilitar o trabalho e o monitoramento perante o setor regulado.

Especificamente quanto a análise de avaliação toxicológica efetuada pela Anvisa o cidadão
pode acompanhar o andamento da fila de análise conforme já exposto no documento, através
deste  acompanhamento pode-se verificar  a  data  em que foi  protocolado um processo na
Agência, o expediente seguido do código de assunto da petição e a descrição do assunto. 

Por fim, a GGTOX ressalta que está em processo contínuo de melhorias para dar maior
transparência e celeridade aos seus trabalhos, lembrando que o sistema para a publicação das
filas ainda está em construção, e se coloca a inteira disposição para maiores esclarecimentos
e sugestões quanto a eventuais ajustes nesse processo.

2 – É possível incrementar a ferramenta de pesquisa http://www.anvisa.gov.br/listadepetico-
es/index.asp para disponibilizar, ao menos para os agrotóxicos em procedimento de registro,
informações relativas ao requerente e princípio ativo? Quanto tempo seria necessário para
implementar essa melhoria?
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Cabe destacar que no acórdão 2303/2013, outra fragilidade apontada pela auditoria do TCU
foi a insuficiência de pessoal técnico para realizar as avaliações toxicológicas, identificando
reduzido efetivo de servidores direcionados às crescentes atividades de avaliação toxicológi-
ca.

Apenas à título de exemplo a Agência Norte Americana responsável pela regulação de agro-
tóxicos dispões de um corpo técnico de cerca de 800 colaboradores para realizar atividades
semelhantes às da GGTOX.

Assim, considerando a carência de pessoal, associado ao fato de que a adoção do sistema Da-
tavisa atende às necessidades da área no que tange o controle cronológico das filas da GG-
TOX, consideramos que alocar servidores para elaborar e publicar essas planilhas fere os
princípios da razoabilidade, da economicidade e da eficiência afetos à administração pública.

3 – Considerando que a ANVISA alegou que o atendimento aos pedidos, tal como formula-
dos, seria desproporcional, solicita-se que seja descrito o procedimento eventualmente a ser
adotado para se atender aos pedidos, informar a quantidade total estimada de documentos a
serem avaliados, o tempo total para a realização da atividade e citar quais atividades o aten -
dimento ao pedido irá impactar negativamente.

Em relação a este ponto, deve-se considerar os seguintes procedimentos: necessidade de
requerer cada processo individualmente no arquivo, essa solicitação é feita via sistema e
demora em média 3 a 4 dias, lembrando que cada processo tem em média 3 a 15 volu-
mes, dependendo do tipo de requerimento; a pesquisa e a leitura das informações re-
queridas pelo usuário e o preenchimento de planilha com essas informações. Assim terí-
amos uma média de 2.300 processos a serem divididos por todas as 35 pessoas que dis-
pomos na GGTOX, sendo que estas pessoas parariam de fazer o seu trabalho, além das
pessoas de outra unidade onde os processos ficam em guarda que teriam que fazer a
tramitação eletrônica e o encaminhamento dos processos através de carregadores, além
da devolução e recebimento destes processos gerando um trabalho para mais de 50 pes-
soas no total. Estima-se que este trabalho, se a GGTOX parasse para atender apenas
esta demanda e a UNDOC utilizasse também uma grande parte de sua força de traba-
lho apenas para atender esta demanda, poderíamos estimas uma média, nos termos
apresentados, de mais de um mês para atender apenas a demanda do cidadão com pre-
juízo de todas as outras atividades da GGTOX inclusive as finalísticas.

4 – Qual a capacidade responsiva da ANVISA para os pedidos em questão? Seria possível
atender ao menos em parte os pedidos do cidadão?

Deve-se considerar que a solicitação do cidadão é para que as informações voltem a ser pu -
blicadas e não para que forneçamos os dados presentes. Deve-se ressaltar que apesar do vo-
lume de pleitos, a fila é dinâmica com entrada e saída diária de novos processos, assim en-
tende-se que apenas fornecer uma fotografia estática da situação da fila da GGTOX em uma
determinada data não atenderia à solicitação feita.

De toda forma, seria possível entregar essas informações para as filas que contenham um nú-
mero menor de petições, a saber: Ferômonios, Produtos Biológicos, Bioquímicos e Outros,
Produtos de uso não agrícola/preservativos de madeira/pré mistura/registro para exportação e
Produtos Técnicos Equivalentes, esse levantamento poderia ser feito sem impactar significa-
tivamente a rotina de trabalho da área. – Destaque nosso.

26. Considerando que a atividade necessária para a disponibilização da informação paralisaria as

atividades da GGTOX por um mês e que o conjunto de informações a serem disponibilizadas seria

tão somente um recorte histórico desatualizado com poucos dias incapaz de resolver o problema da
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transparência ativa levantada pelo cidadão, a relação custo-benefício tal como colocada nestes autos

pela ANVISA não é de interesse público, pois prejudicial a toda a sociedade.

27. A solução correta, embora se reconheça não ser viável para adoção em curto prazo, é que o

sistema seja modificado para que possibilite a publicidade ao menos das informações referentes aos

ingredientes ativos, marcas e produtores, visando ainda eventual integração com o banco de dados do

IBAMA e do MAPA. Isto posto,  recomenda-se que a  ANVISA reavalie  o sistema e o fluxo de

trabalho  adotados  a  fim  de  garantir  o  retorno  dos  níveis  anteriores  de  transparência  ativa  dos

produtos agrotóxicos, sem prejuízo da automatização determinada pelo Tribunal de Contas da União.

28. De toda forma, lembra-se que a ANVISA em sua última resposta disse ser possível atender ao

menos em parte o pedido do cidadão, equilibrando os esforços de atendê-lo com sua capacidade

responsiva.   Em 22/08/2016,  a  CGU indagou  se  a  ANVISA já  havia  iniciado os  esforços  para

disponibilizar  ao  cidadão  ao  menos  parte  das  informações,  o  que  foi  objeto  de  reiteração  em

01/09/2016 e em 06/09/2016.

20. Somente em 08/09/2016 a ANVISA encaminhou ao cidadão as informações referentes “aos

produtos  biológicos”,  conforme planilha  da qual  constou número de  expediente,  ordem,  data  de

entrada, razão social,  marca comercial e ingrediente ativo para os assuntos “feromônio, produtos

biológicos, bioquímicos e outros”, “Produto de uso não agrícola - Avaliação toxicológica de Produto

com Ingrediente Ativo já Registrado no País” e “Produto Técnico Equivalente”. Dessa forma, foram

encaminhadas  informações  de  21  processos  administrativos  pendentes  de  avaliação

toxicológica. 

21. Pelo exposto,  recomenda-se o reconhecimento da parcial  perda do objeto do conjunto de

recursos,  nos  termos  do  artigo  52  da  Lei  9.784/99,  e  o  desprovimento daquilo  que  não  foi

disponibilizado ao cidadão, haja vista restar caracterizada a desproporcionalidade dos pedidos. Por

outro lado, até que a ANVISA reavalie o retrocesso apontado, recomenda-se que o cidadão considere

a possibilidade de selecionar e priorizar os processos administrativos nos quais de fato tenha maior
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interesse  e  urgência  em receber  informações,  sempre  considerando  a  capacidade  responsiva  da

recorrida consubstanciada nestes autos.

22. De toda forma, haja vista o notório retrocesso na transparência ativa e o caráter público das

informações negadas nestes autos, sugere-se o encaminhamento de memorando para a Secretária de

Transparência  e  Prevenção  da  Corrupção  da  CGU,  a  fim de  acompanhar  a  implementação  das

garantias necessárias à recuperação dos níveis anteriores de transparência ativa.

23. Por fim, observa-se que o recorrido descumpriu procedimentos básicos da Lei de Acesso à

Informação. Nesse sentido, sugere-se orientar a autoridade de monitoramento competente para que

reavalie os fluxos internos, de modo a assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à

informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos legais. Em especial, recomenda-se:

- Garantir que a autoridade responsável por julgar o recurso em primeira instância seja identificada,

diferente e hierarquicamente superior àquela que adotou a decisão inicial;

- Garantir que a autoridade responsável por julgar o recurso de segunda instância seja a autoridade

máxima da instituição pública;

- Indicar a possibilidade de recurso, prazo correlato e autoridade para a qual será dirigido em todas as

suas respostas.

VÍTOR CÉSAR SILVA XAVIER

Auditor Federal 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 em parte, como fundamento deste ato, o parecer acima,

para decidir pela parcial perda do objeto e desprovimento dos recursos interpostos, nos termos do

art.  23  do  Decreto  nº  7.724/2012  e  direcionados  à  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária

(ANVISA), referentes aos procedimentos de NUPs:

00075.000327/2016-83;        25820.001152/2016-72;        00075.000328/2016-28;                   25820.001150/2016-83;
00075.000330/2016-05;       25820.001147/2016-60;  00075.000332/2016-96;  25820.001149/2016-59;
00075.000331/2016-41;                    25820.001146/2016-15;                    00075.000329/2016-72;
25820.001145/2016-71;                     00075.000334/2016-85;                    25820.001151/2016-28;
25820.001148/2016-12
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GILBERTO WALLER JÚNIOR

Ouvidor-Geral da União
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