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

PARECER

Referência: 00075.000456/2016-71

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

Restrição de acesso: Não há restrição de acesso.

Ementa: A cidadã realiza consulta ao MP a respeito de exigência contratual de compro-
vação da origem de bens importados - Informação incompleta – Pedido Fora
do Escopo - Acata-se a argumentação do recorrido – Não conhecimento - Re-
comendações.

Órgão ou entidade
recorrido (a):

MP - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Recorrente: M.C.S.M.

Senhor Ouvidor-Geral da União,

1. O  presente  parecer  trata  de  solicitação  de  acesso  à  informação  pública,  com  base  na  Lei  nº

12.527/2011, conforme resumo descritivo abaixo apresentado:

RELATÓRIO Data Teor
Pedido 25/04/2016 A cidadã realiza consulta ao MP a respeito de exigência contratu-

al de comprovação da origem de bens importados, nos seguintes
termos:
Gostaria de saber sobre o art. 3º, inciso III do Decreto 7.174, que
fala "exigência contratual de comprovação da origem dos bens
importados oferecidos pelos licitantes e da quitação dos tributos
de importação a  eles  referentes,  que deve ser  apresentada no
momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e
multa".
Qual documento para tal comprovação? A Empresa Pública ou o
Órgão da administração tem como verificar a veracidade desse
documento? Se sim, como?
A outra pergunta: Em se tratando de um fornecedor que não im-
portou, mas o objeto foi importado por outra empresa, seria ne-
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cessário tal  comprovação? Se afirmativo tal  comprovação seria
cobrada do fornecedor ou do importador?

Resposta Inicial 27/04/2016

O MP declara que não se trata de solicitação de informação:
Senhora M,
O Serviço de Informações ao Cidadão do Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão agradece o seu contato.
Em atenção à sua solicitação, esclarecemos que a Lei de Acesso à
Informação (LAI)  dispõe sobre o acesso a informações contidas
em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus
órgãos  ou  entidades,  recolhidos  ou  não  a  arquivos  públicos
(art.7º, inciso II, da Lei nº 12.527/2011).
Nesse sentido, informamos que o Serviço de Informações ao Cida-
dão não constitui canal adequado para solicitar esclarecimentos
em que seja necessária análise de casos concretos ou em tese, in-
terpretação e aplicação da legislação e posterior manifestação.
Sendo assim, orientamos contatar o Departamento de Logística
da Secretaria de Gestão Pública do MP por meio do seguinte ca-
nal:
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplica-
cao=11952 .
Atenciosamente,
Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)
www.planejamento.gov.br/acesso-a-informacao

Recurso à
Autoridade

Superior
02/05/2016

A cidadã declara que: 
De acordo com os parágrafos 3º, 4º e 5º da Lei nº 12.527/2011
esse é o local  adequado para solicitação de informações.  Caso
não seja  esse o Órgão responsável  pela  resposta,  favor  enviar
para o correto.

Resposta do
Recurso à

Autoridade
Superior

06/05/2016 O MP não conhece o recurso da cidadã: 
Senhora M.,
Informo o não conhecimento do recurso interposto, vez que o seu
pedido não se insere no escopo da Lei  de Acesso à Informação
que, conforme esclarecido na resposta enviada, é voltada para o
atendimento de pedido de informação já produzida ou custodiada
pelo órgão. (art.7º, inc. II). Esclareço que não está prevista na re-
ferida Lei a observação de análise de situação específica, interpre-
tação de normativo ou posicionamento deste órgão.
Nesse sentido, para obter informações sobre o assunto, reitero
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que a senhora entre em contato com o Departamento de Logísti-
ca da Secretaria de Gestão Pública do MP por meio do seguinte
canal:
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplica-
cao=11952.
Atenciosamente,
Nádia Lopes Cerqueira
Coordenadora de Transparência e Acesso à Informação
Diretoria de Planejamento e Gestão (DIPLA)
Secretaria Executiva (SE)
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Recurso à
Autoridade

Máxima
09/05/2016

A cidadã declara que a informação recebida restou incompleta:
Já que as informações são possíveis gostaria que as mesmas fos-
sem dadas por esse meio, por se tratar de consulta formal.

Resposta do
Recurso à

Autoridade
Máxima

16/05/2016

O MP novamente não conhece o recurso da cidadã: 
Prezada M.C.S.M.,
Informo a negativa de provimento do recurso interposto vez que,
conforme explicitado nas respostas anteriores, a Lei de Acesso a
Informação não constitui canal para o esclarecimento de dúvidas
de interpretação, mas sim para o acesso a informações já produ-
zidas ou custodiadas pelos órgãos e entidades públicas, em espe-
cial àquelas contidas em registros ou documentos, produzidos ou
acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a ar-
quivos públicos (art.7º, II, da Lei nº 12.527/2011). Assim, reafirmo
que o canal apropriado para os esclarecimentos requeridos em
seu pedido inicial é o Departamento de Logística da Secretaria de
Gestão que presta atendimento por meio endereço:
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplica-
cao=11952 
já indicado anteriormente.
Atenciosamente,
Romero Jucá
Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Recurso ao
Ministério da

Transparência,
Fiscalização e

Controle (antes
CGU)

17/05/2016

O cidadão recorre a este órgão de Controle e declara que:
O ministério do planejamento solicitou que a informação fosse
dada através de outro meio, porém trata-se de uma consulta for-
mal e com necessidade de prazo para resposta.
No aguardo,
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É o relatório.

Análise 

2. Registre-se que o Recurso foi apresentado perante a este órgão de Controle de forma tempestiva e

recebido na esteira do disposto no caput §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, in verbis:

Lei nº 12.527/2011
Art.  16.  Negado o acesso a informação pelos órgãos ou entidades do Poder  Executivo Federal,  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.

3. 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, como também consta que a autoridade que proferiu a decisão, em segunda instância, foi

o dirigente máximo do órgão. 

4. Porém, observa-se que houve descumprimento do órgão do estabelecido no art.  19 do Decreto

7.724/12,  quanto  à  comunicação  ao  cidadão  de  possibilidade  e  prazo  de  recurso  e  a  indicação  da

autoridade que apreciará os recursos subsequentes, em todas as respostas. 

5. Por essas razões, recomenda-se orientar a autoridade de monitoramento competente que reavalie

os fluxos internos para assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação, de forma

eficiente e adequada aos objetivos legais, especialmente no que tange ao atendimento dos artigos 19 e 21

do Decreto 7.724/2012.
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6. Quanto à análise do caso, observa-se que a cidadã realiza consulta ao MP a respeito de exigência

contratual de comprovação da origem de bens importados, nos termos do art. 3º, inciso III  do Decreto

7.174, que dispõe da "exigência contratual de comprovação da origem dos bens importados oferecidos pe-

los licitantes e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, que deve ser apresentada no mo-

mento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa" . Nesse sentido, apresenta os seguin-

tes questionamentos:

• Qual documento para tal comprovação? A Empresa Pública ou o Órgão da administração tem como verificar
a veracidade desse documento? Se sim, como?

• A outra pergunta: Em se tratando de um fornecedor que não importou, mas o objeto foi importado por outra
empresa, seria necessário tal comprovação? Se afirmativo tal comprovação seria cobrada do fornecedor ou
do importador?

7. Em resposta à solicitação inicial da requerente, o Ministério do Planejamento – MP se manifestou

apresentando conceito de informação, segundo a Lei de Acesso a Informações – LAI, artigo 7º, e, nesse sen-

tido, esclarece que o Serviço de Informações ao Cidadão – SIC não constitui canal adequado para solicitar

esclarecimentos em que seja necessária análise de casos concretos, interpretação e aplicação de legislação.

Além disso, orientou a cidadã quanto ao local onde as informações podem ser encontradas, qual seja o De -

partamento de Logística da Secretaria de Gestão Pública do MP por meio do seguinte canal:

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=11952 

8. Nas instâncias subsequentes, observa-se que o MP não conheceu o recurso da cidadã e ratificou o

seu posicionamento de que as informações estão fora do escopo da LAI, bem como, indicou o canal especí-

fico para obtenção das informações perseguidas pela requerente.

 

9. Vale salientar, que não houve negativa de acesso e que a indicação de canal específico, presume-se

resposta satisfativa para atender a demanda. O MP encontra respaldo, conforme Súmula nº 1/2015 da Co-

missão Mista de Reavaliação de Informações – CMRI, in verbis: 

Súmula CMRI nº 1/2015
“PROCEDIMENTO  ESPECÍFICO  -  Caso  exista  canal  ou  procedimento  específico  efetivo  para  obtenção  da
informação solicitada, o órgão ou a entidade deve orientar o interessado a buscar a informação por intermédio
desse  canal  ou  procedimento,  indicando  os  prazos  e  as  condições  para  sua  utilização,  sendo  o  pedido
considerado atendido.”
Justificativa
Esta súmula visa a consolidar entendimento firmado no âmbito da CMRI no sentido de que, na existência de
canal ou procedimento específico e efetivo para obtenção da informação solicitada, presume-se satisfativa a
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resposta que o indique. Esta presunção, no entanto, poderá ser afastada caso o interessado comprove em seu
pedido ou em sede recursal a ausência de efetividade do canal indicado. Desse modo, sempre que o órgão ou
entidade demandado não disponha de procedimento em efetivo funcionamento — seja porque não haja prazos
e condições pré-determinados ou porque reste demonstrada a inobservância destes —, deverá o pedido ser
processado na forma de solicitação de acesso a informação.
Portanto, em que pese a natureza autônoma e não subsidiária da Lei 12.527/2011, o proces-
so administrativo de acesso à informação não prejudicou formas específicas já constituídas
de relacionamento entre Administração e administrados, devendo estas prevalecerem sem-
pre que existentes e efetivas, em respeito ao princípio da eficiência e economicidade.

10. No canal indicado (Portal de Compras do Governo Federal), observa-se que qualquer cidadão pode -

rá preencher o formulário de atendimento para sanar dúvidas referentes à legislação. Porém a cidadã não

restou satisfeita com a orientação recebida, então recorre a este órgão de Controle para reclamar que a in -

formação recebida foi apresentada por meio diferente do solicitado. Nesse sentido, esclarece que se trata

de consulta formal e que deseja receber as informações por este canal. 

11. Para comprovar o efetivo atendimento do canal indicado, este órgão de Controle fez consulta no

site informado, no qual se solicitou informações, conforme pedido de acesso a inicial e obteve a seguinte

resposta:
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FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO - DÚVIDA LEGISLAÇÃO
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12. Ao consultar  a  Carta  de Serviços  do Ministério  do  Planejamento,  Desenvolvimento e  Gestão  –

MPDG (antes MP) observa-se que essa carta apresenta ao final, a opção para atender outros serviços no

site  de  Comprasnet:  https://www.comprasnet.gov.br/seguro/index.asp?login=0 ,  (Canais  de  prestação

padrão), conforme exemplo supracitado. Porém, sugere-se que esse órgão apresente canais, na própria

Carta  de  Serviços,  os  quais  possam contemplar  dúvidas  de  interpretação  de  legislação,  a  exemplo  da

aplicação do Decreto nº 7.174/2010, bem como, o  documento exigido para comprovação da origem de

bens importados, que no caso concreto é o “Certificado de Origem”. 

13. Nesse sentido, não se consubstancia em instrumento adequado para o atendimento da manifesta-

ção supracitada, conforme artigos 3º e 7º da Lei de Acesso à Informação – LAI, é evidente que a referida Lei,

não ampara formulações de consultas jurídicas; reclamações e denúncias; pedidos de providências para a

Administração Pública Federal em produzir todas as informações que lhe forem solicitadas; discussões acer-

ca de temas de fundo das respostas prestadas e, tampouco, solicitações de indenizações, devendo tal expe-

diente, ser utilizado tão somente para pleitear acesso às informações. 

14. De forma complementar ao exposto, o artigo 13, inciso III, do Decreto 7.724/2012 veda o atendi -

mento de pedidos que exigem trabalho adicional de análise ou interpretação de informações, dentre ou-

tros procedimentos que não podem ser concluídos no âmbito do procedimento de acesso à informação.

Art. 13. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação: (...)
III - que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e in-
formações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do
órgão ou entidade.

15. Nesse sentido, entende-se que para responder a consulta encaminhada originalmente, seria neces-

sária a produção de um documento e a análise do caso concreto, bem como, a interpretação do dispositivo

legal citado - Decreto nº 7.174/2010.

DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010
Regulamenta a contratação de bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal,
direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob
o controle direto ou indireto da União.
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16. Essa situação de consolidação de dados e informações para responder a demanda, já configura o

trabalho adicional, a qual pode ser interpretada como uma solicitação sobre a legislação aplicável ao caso

descrito e essa interpretação por si só já descaracteriza um pedido de acesso à informação.  Ademais, essa

situação está amparada nos precedentes já julgados neste órgão de controle, pelo não conhecimento, a sa-

ber:  NUPs  nºs  37400.005457/2014-11;  23480.012589/2014-42;  23480.012588/2014-06;

23480.012587/2014-53; 99923.002163/2014-96 e 37400.001212/2016-87.

 
17. Por fim, entende-se que o recurso não deva ser conhecido por este órgão de Controle, pelas se-

guintes razões:

• O MP já indicou, desde a inicial, o canal específico para atendimento da demanda, o qual deve ser

observado pela cidadã;

• A solicitação demanda trabalho adicional de análise de dados ou interpretação de informações;

• Não houve negativa de acesso.

Conclusão

18.  De todo o exposto, acata-se a argumentação do recorrido e, opina-se pelo Não Conhecimento do

recurso, uma vez que o MP já orientou quanto ao procedimento para consecução de acesso, bem como,

indicou o local onde poderá ser encontrada a informação almejada, conforme Súmula nº 1/2016 da CMRI e,

em última instância, não houve negativa de acesso. 

19. Por fim, recomenda-se orientar a autoridade de monitoramento competente que reavalie os fluxos

internos para assegurar o cumprimento das normas relativas Lei de Acesso à Informação, de forma eficiente

e adequada aos objetivos legais, em especial:

a) Que  o  órgão  indique  a  possibilidade  de  recurso,  prazo  correlato  e  autoridade  para  a  qual  serão

dirigidos os recursos subsequentes;

b) Que o órgão observe a Súmula nº 1/2016 da Comissão Mista de Reavaliação de Informações – CMRI.
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DARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA ROMERO

Analista – Administradora
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D E C I S Ã O

No exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria nº 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 referido Decreto,

no âmbito do pedido de informação nº  00075.000456/2016-71,  direcionado ao  Ministério  do

Planejamento, Orçamento e Gestão - MP.

GILBERTO WALLER JÚNIOR

Ouvidor-Geral da União
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