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PARECER

Referência: 02680.002127/2017-33 

Assunto: Recurso contra decisão denegatória de acesso a informação.

Restrição de 
acesso:

Sem restrição

Resumo: Objeto do pedido: cidadã solicita acesso às informações sobre o rompimento
da Barragem de Fundão, em Mariana - MG, especificamente sobre os autos de
infração pagos pela  S.  M. S/A; sobre as  dívidas  atualizadas,  no caso de as
multas não terem sido pagas pela empresa, e sobre as providências que estão
sendo adotadas pelo Ibama em face da situação. A cidadã também solicita cópia
de eventuais recursos interpostos em relação a cada um dos autos de infração
designados. 
Opinião técnica:  opino  pela  perda  parcial  do  objeto  do  recurso  interposto,
visto  que  o  Ibama enviou  parte  das  informações  à  cidadã,  em 26/01/2018.
Opino também pelo provimento parcial, por meio digital e gratuito, da outra
parte do pedido que se refere à cópia dos recursos interpostos pela S.M.S/A.
Entende-se pelo afastamento das alegações  do Ibama de que o acesso a  tal
informação  deva  ser  condicionado  à  comprovação  de  legitimidade  do
requerente, visto entender se tratar de notório interesse público, bem como pelo
afastamento  da  alegação  daquele  instituto  quanto  à  efetividade  do  canal
específico previsto na Portaria  09/2017.  Nos termos da Súmula nº  01/2015,
aprovada  pela  Comissão  Mista  de  Reavaliação  de  Informação  –  CMRI,
deveriam ter sido indicados os prazos para a utilização de tal procedimento, o
que não ocorreu.

Órgão ou entidade 
recorrido (a):

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Recorrente: J. M. C. S.

Palavras-Chave: Meio  ambiente.  Auto  de  infração.  Dívida  da  empresa.  Processo  administrativo.
Informação  incompleta.  Inefetividade  de  canal  específico.  Perda  de  Objeto.
Provimento parcial.

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
Inicial

21/11/2017 Solicito informar quais autos de infração da relação anexa e foram pagos
pela S. M. S/A e o respectivo montante, e ainda:
- enviar cópia de eventuais recursos interpostos em relação a cada um
desses autos;
- em relação ao auto de infração nº 8874, de multa diária, informar o
montante  pago  e  em  que  data;  caso  não  tenha  havido  pagamento,
informar o montante atual da dívida;
-  Caso  nenhum  dos  autos  tenham  sido  pagos,  informar  quais
providências estão sendo adotadas ou com previsão de adoção em face



da situação.

Resposta
Inicial

11/12/2017

Prezado cidadão, em resposta ao pedido de informação 11435/2017,
sobre pagamento de multas pela S., temos a informar: após pesquisa
nos  sistemas  corporativos  do  Ibama,  encontramos  registro  de
5CNPJs em nome da S. Segue anexa a lista com as memórias de
cálculo para os autos de infração pesquisados. Sobre o pedido de
envio de cópias de eventuais recursos, informamos que esse serviço
não pode ser processado por meio do Serviço de Informação ao
Cidadão. Cumpre informar que as cópias de documentos devem ser
requeridas e serão fornecidas pelo setor que está com a carga dos
autos  (cf.  art.  3º,  inciso  II,  da  Lei  9.784/1999),  devendo  o
interessado comprovar  a  sua  legitimidade  para  que  tenha  acesso
integral  aos  autos (cf.  art.  9º  da Lei  9.784/1999).  Para vistas de
processos de autos de infração/e ou pedido de cópias, deverá ser
protocolizado  requerimento,  logo  após  a  realização  do  cadastro
eletrônico no SEI-IBAMA (www.ibama.gov.br/sistemas/sei-ibama),
conforme  determina  a  Portaria  nº  09,  publicada  no  DOU  em
26/04/2017. Caso esteja em curso o prazo processual, o interessado
pode  requerer  que  a  sua  contagem  só  se  inicie  após  a
disponibilização  das  vistas  ao  processo.  Sobre  o  pagamento  dos
autos  de  infração,  informamos  que  a  aplicação  de  sanções
ambientais se dá no curso de um procedimento administrativo que
garante ao autuado o exercício amplo do seu direito de defesa (cf.
Lei 9.605/1998, art. 70, § 4º; Decreto 6.514/2008, art. 96), e que a
Instrução Normativa nº 10, de 07 de dezembro de 2012, regula os
procedimentos  para  apuração  de  infrações  administrativas  por
condutas  e  atividades  lesivas  ao  meio  ambiente,  a  imposição  de
sanções,  a  defesa,  o sistema recursal  e a  cobrança de multas  no
âmbito do Ibama.

Recurso  à
Autoridade
Superior

14/12/2017

“ (...)  A resposta  apresentada,  embora importante  por referenciar
normativos que regulam a apuração de infrações, tem caráter geral,
não  sendo  satisfatória  para  atendimento  da  solicitação  que  tem
caráter  objetivo,  tendo  sido  apresentada  a  relação  de  autos  de
infrações.  Isto  posto,  solicita-se  sejas  revistas  as  respostas  e
atendidas as solicitações”

Resposta
do Recurso
à
Autoridade
Superior

26/12/2017 “A  respeito  das  razões  do  recurso  interposto  pelo  cidadão,  temos  a
informar o seguinte:
1. memórias de cálculo enviadas: o pagamento ou não do débito pode
ser identificado nos documentos apresentados, bem como a situação da
sua constituição e demais componentes; 
2.  AI  8874  (débito  8420895),  PA  02015.001553/2016-11:  informamos
que se encontra disponível para consulta no SEI IBAMA. Ao consultar a
atualização no sistema, consta a seguinte mensagem: "A038 - Impossível
efetuar  o  cálculo  com  o  Método  13.Você  será  redirecionado  para  a
página de Registro da Data de Ciência da Autuação"; 
3. cópias: foi informado que esse serviço não pode ser processado por
meio do Serviço de Informação ao Cidadão. As cópias de documentos
devem ser requeridas e serão fornecidas pelo setor que está com a carga
dos autos (cf. art. 3º, inciso II, da Lei 9.784/1999), devendo o interessado
comprovar a sua legitimidade para que tenha acesso integral aos autos
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(cf.  art.  9º  da  Lei  9.784/1999).  Para  vistas  de processos  de  autos  de
infração  ou  pedido  de  cópias,  o  interessado  deverá  protocolar
requerimento, logo após a realização do seu cadastramento e habilitação
no  SEI  IBAMA  (www.ibama.gov.br/sistemas/sei-ibama),  conforme
determina a Portaria 09/2017. A propósito, a Súmula 01/2015, aprovada
pela  Comissão  Mista  de  Reavaliação  de  Informação,  prevê  que  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.  Tendo  em  vista  a  impossibilidade  do  órgão
atender todos os pedidos de cópia por meio do Serviço de Informação ao
Cidadão, o procedimento adotado é o aqui referido. 
4. pagamento de autos de infração: informamos que cada procedimento
administrativo foi formado a partir da lavratura dos autos de infração e
segue  o  rito  próprio  de  apuração,  item  já  respondido.  Para  maiores
informações sobre processo, consulta processual etc., o atendimento ao
público é feito no âmbito da Coordenação dos Processos de Cobrança,
Sancionador Ambiental  e Fiscal (COASF), localizada no SCEN Trecho 2,
Edifício  Sede  do  Ibama,  CEP  70818-900,  Brasília,  DF,  cujo  horário  de
atendimento  é  das  8h  às  12h.  Para  assuntos  mais  complexos  ou
avaliações processuais específicas, o atendimento deverá ser agendado
pelo e-mail : agenda.nuip.sede@ibama.gov.br.
 ”

Recurso  à
Autoridade
Máxima

04/01/2018

“Sr.  Presidente,  Considerada  a  importância  das  informações
requeridas por dizer respeito a acidente cujas providências adotadas
até em então não tem se mostrado suficientes para evitar desastres
da mesma natureza no Estado de Minas Gerais e, ainda, o fato de
envolver considerável numero de pessoas vitimadas ou em prejuízo,
recorro a Vossa Senhoria no sentido de autorizar o atendimento da
minha solicitação de informações nos termos em que requeridas.”

Resposta
do Recurso
à
Autoridade
Máxima

Não
respondido

Recurso  à
CGU

10/01/2018

“  (...)  A  resposta  apresentada,  embora  importante  por  referenciar
normativos que regulam a apuração de infrações, tem caráter geral, não
sendo  satisfatória  para  atendimento  da  solicitação  que  tem  caráter
objetivo, tendo sido apresentada a relação de autos de infrações. Isto
posto, solicita-se sejas revistas as respostas e atendidas as solicitações.”

Solicitação
de
Esclarecim
entos  pela
CGU

16/01/2018 “Consulto:
• O Ibama tem custódia das informações sobre “quais autos de
infração  da  relação  anexa  foram  pagos  pela  S.  S/A e  qual  o
respectivo  montante”;  “em relação ao  auto  de  infração nº  8874,
informar o montante pago e em que data; caso não tenha havido
pagamento, informar o montante atual da dívida” “ Caso nenhum
dos  autos  tenham sido  pagos,  informar  quais  providências  estão
sendo adotadas ou com previsão de adoção em face da situação”?
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Em caso afirmativo, solicito franquear acesso em linguagem cidadã,
ou seja, clara e objetiva. 
• O  Ibama  tem  custódia  de  cópia  de  eventuais  recursos
interpostos em relação a cada um desses autos? Em caso afirmativo,
solicito prover acesso ao cidadão, por meio digital e gratuito, nos
termos  do  Manual  de  Implementação  da  Lei  de  Acesso  à
Informação; 
• Em caso de negativa, solicito fundamentar legalmente. ”  

Resposta
do
Recorrido
à
Solicitação
de
Esclarecim
entos

“Prezado cidadão:
§  1.  As  informações  solicitadas  foram  prestadas,  algumas  delas,  a
propósito, acompanhadas de documentos comprobatórios.
§ 2. Um conjunto de informações solicitado depende de acesso aos autos
dos processos de apuração formados pelo IBAMA, o qual é concedido às
pessoas legitimadas para tanto (cf. Lei 9.784/1999).
§  3.  Apenas  conheço  do  recurso  para  parcialmente  prove-lo  com  o
propósito de fazer registrar que o IBAMA disponibilizada em seu sítio na
internet farto conjunto de informações e documentos sobre o desastre
decorrente do rompimento da Barragem de Fundão, administrada pela
S.:  http://www.ibama.gov.br/informes/rompimento-dabarragem-de-
fundao. ”

Solicitação
de
esclarecim
entos
adicionais
CGU

22/01/2018

“Em  prosseguimento  às  solicitações  de  esclarecimentos  adicionais,
informo  que  as  informações  transmitidas  pela  memória  de  cálculo  e
pelos  documentos  SEI_02001.127556_2017_14,  bem  como  o  site
http://www.ibama.gov.br/informes/rompimento-da-barragem-de-
fundao#autosdeinfracao carecem  de  clareza  e  precisão  quanto  ao
pedido  de  informação  em  apreço.   Recomenda-se  adotar  linguagem
cidadã para reduzir  a  distância da administração pública e o cidadão,
bem  como  para  empoderá-lo  a  exercer  o  controle  social,  em
cumprimento  à  Lei  de  Acesso  à  informação,  Lei  nº  12.527/2011,
conforme artigo 5º:
Art. 5o  É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que
será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma
transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. (Grifo meu)
Nesse  sentido,  reitero  a  solicitação  de  maiores  esclarecimentos,  com
vistas a obter as seguintes informações públicas, de alta repercussão e
interesse  no  controle  social  sobre  o  rompimento  da  Barragem  de
Fundão, em Mariana/MG:
1. solicito  especificar  claramente  quais  autos  de  infração  da
memória de cálculo anexa foram pagos pela S.  S/A, com o respectivo
montante pago;
2. solicito  informar  se  o  auto  de  infração  nº  8874  foi  pago.  Na
hipótese de ter sido pago, qual foi o montante pago e em que data foi
realizado o pagamento? Na hipótese de não ter sido pago, qual o valor
da multa diária e qual o montante atual da dívida?
3. Caso  nenhum  dos  autos  tenham  sido  pagos,  informar  quais
providências estão sendo adotadas ou com previsão de adoção em face
da  situação,  em  cada  um  dos  casos.  Em  outros  termos,  quais
procedimentos administrativos previstos na Instrução Normativa nº 10,
de 07 de dezembro de 2012 foram adotados pelo Ibama.

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

4

http://www.ibama.gov.br/informes/rompimento-dabarragem-de-fundao
http://www.ibama.gov.br/informes/rompimento-dabarragem-de-fundao
http://www.ibama.gov.br/informes/rompimento-da-barragem-de-fundao#autosdeinfracao
http://www.ibama.gov.br/informes/rompimento-da-barragem-de-fundao#autosdeinfracao


26/01/2018

“Prezado cidadão:
§  1.  Em conformidade  com os  dados  que  constam das  memórias  de
cálculo  já  apresentadas,  registro  que  nenhum  dos  autos  de  infração
foram pagos pela S.: o saldo contábil, bem como a informação relativa ao
estágio atual dos procedimentos corroboram esta informação. 
§ 2. Com relação ao débito atinente ao auto de infração 8874-E, informo
que existia um problema com a sua memória de cálculo, já sanado pela
instituição.  A  memória  segue  anexa  com  esta  resposta.  Tal  como  os
demais débitos, a multa emitida pela Fiscalização do IBAMA não foi paga
pela S. Por se tratar de uma multa diária, enquanto não for proferido o
julgamento em primeira instância, quando então o valor da sanção será
consolidado, não há como informar o valor da multa ambiental.
§ 3. De um modo geral, todos os processos de apuração das infrações
ambientais  seguem  sendo  instruídos  e  julgados  pelas  autoridades
julgadoras  competentes.  Recentemente,  realizamos  forças-tarefas  na
Superintendência  do  IBAMA  em  Minas  Gerais  e  na  coordenação
responsável  pelos  processos  de  apuração  de  infrações  ambientais
localizada  na  sede  administrativa  do  Instituto  com  o  propósito  de
concluir  os processos relativos a tais  autos de infração. Os resultados
desses julgamentos serão publicados no sítio do IBAMA na internet, na
mesma página  dedicada  a  consolidar  as  informações  relativas  àquele
desastre  ambiental.  Um  trabalho  de  compilação  das  informações
processuais referentes aos autos de infração lavrados em decorrência do
desastre  ambiental  pela  ruptura  da  Barragem  de  Fundão  está  sendo
elaborado para que seja publicado no referido sítio. ” Em aditamento, o
Ibama enviou também a memória de cálculo referente ao nº do Auto
Infração: 8874/E, com o valor da multa ambiental atualizada até o dia
26/01/2018.

É o relatório.

Análise
Quanto à Admissibilidade 

1. No que tange aos requisitos de admissibilidade, registra-se que o recurso foi apresentado à 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 à 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:

(...)
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§ 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. (Grifo

nosso)

2. Quanto ao cumprimento do art. 21 do Decreto nº 7.724/2012, observa-se que  consta dos

autos do processo resposta da autoridade que adotou a decisão inicial, bem como  consta

resposta da  autoridade  que deve proferir  a  decisão,  em primeira  instância recursal.  Não

consta, contudo, resposta da autoridade máxima do Ibama, que deve proferir a decisão na

segunda instância recursal. Nesse sentido, verifica-se que não se cumpriu integralmente a

seguinte competência legal:

Decreto nº 7724/2012

Art.  21.  No caso de negativa de acesso à informação ou de não fornecimento das

razões da negativa do acesso, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de dez

dias, contado da ciência da decisão, à autoridade hierarquicamente superior à que

adotou  a  decisão,  que  deverá  apreciá-lo  no  prazo  de  cinco  dias,  contado  da  sua

apresentação.

Parágrafo único. Desprovido o recurso de que trata o caput, poderá o requerente

apresentar recurso no prazo de dez dias, contado da ciência da decisão, à autoridade

máxima do órgão ou entidade, que deverá se manifestar em cinco dias contados do

recebimento do recurso. (Grifo nosso)

3. Ainda preliminarmente, cinge destacar que o Serviço de Informações ao Cidadão do Ibama

não informou ao cidadão sobre a possibilidade e prazo para recursos, com a indicação das
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autoridades competentes para apreciá-los, em cumprimento aos arts. 19 e 21 do Decreto nº

7.724/12.

Decreto 7224/2012

Art. 19.  Negado o pedido de acesso à informação, será enviada ao requerente, no
prazo de resposta, comunicação com:

I - razões da negativa de acesso e seu fundamento legal;

II - possibilidade e prazo de recurso, com indicação da autoridade que o apreciará;
e 

III - possibilidade de apresentação de pedido de desclassificação da informação,
quando for o caso, com indicação da autoridade classificadora que o apreciará.

§1o   As  razões  de  negativa  de  acesso  a  informação  classificada  indicarão  o
fundamento legal da classificação, a autoridade que a classificou e o código de
indexação do documento classificado.

§ 2o Os órgãos e entidades disponibilizarão formulário padrão para apresentação
de recurso e de pedido de desclassificação.
(...) Art. 21 (já fora supramencionado neste parecer) (Grifo nosso)

Quanto ao mérito

4. Registra-se  que,  no  dia  26/01/2018,  o  Ibama  disponibilizou  as  seguintes  informações  à

cidadã:

• Memória  de  cálculo  dos  débitos  referentes  aos  autos  de  infração  da  empresa

S.M.S/A., com especificação do saldo contábil, bem como da informação relativa ao

estágio atual dos procedimentos administrativos.

• Informações atualizadas sobre o débito atinente ao auto de infração 8874-E. 

• Registro de que nenhum dos autos de infração foram pagos pela empresa. 

• Informação  sobre  estágio  de  apuração  das  infrações  ambientais,  que  está  em

processo de instrução e julgamento pelas autoridades competentes. Esclarecimento

de que, recentemente, aquela autarquia realizou forças-tarefas na Superintendência

Estadual do Ibama em Minas Gerais e na coordenação responsável pelos processos

de apuração de infrações ambientais, localizada na sede administrativa do Instituto,

com o propósito de concluir os processos relativos a tais autos de infração. Resposta,
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por fim, que os resultados desses julgamentos, bem como a compilação dos dados

processuais  serão  publicados  no  sítio  do  Ibama  na  internet,  na  mesma  página

dedicada  a  consolidar  as  informações  relativas  àquele  desastre  ambiental:

http://www.ibama.gov.br/informes/rompimento-da-barragem-de-fundao 

5. Caso essa informação não corresponda à solicitada, fica facultado ao cidadão encaminhar

mensagem à ogu.instrucao@cgu.gov.br ou proceder com recurso à CMRI - Comissão Mista

de Reavaliação de Informações no prazo de 10 dias, contados a partir da decisão do recurso

interposto à CGU.

6. Tendo  em  vista  a  entrega  à  recorrente  de  parcela  da  informação  solicitada,  torna-se

necessária análise a outra parte do objeto do presente pedido, em que solicita acesso à cópia

dos recursos interpostos pela S.M.S/A.

7. O  Ibama  alega  que  o  cidadão  deve  requerer  o  pedido  por  meio  de  “procedimento  de

cadastramento e habilitação de usuário externo no Sistema Eletrônico de Informações - SEI,

conforme definido na Portaria IBAMA 09/2017, o qual está em sintonia com o que dispõe a

Lei 9.784/1999 sobre acesso a autos de processos administrativos (cf. art. 3º, II) e legitimação

do interessado (cf. art. 9º) ”. 

8. O Ibama ainda alega que segue às orientações da própria CGU, visto que orientou ao cidadão

obter  acesso  à  informação  por  procedimento  específico  institucionalmente  estabelecido.

Fundamenta-se, portanto, na regra que deriva da Súmula CMRI CGU nº 1/2015: 

Súmula CMRI CGU nº 1/2015 

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 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,
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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. (Grifei)

9. Entendo, contudo, que essas alegações devam ser afastadas. A despeito de o Ibama alegar o

cumprimento da  Súmula CMRI  nº1/2015,  entendo que tal  argumentação é  insatisfatória,

dada a inefetividade do canal  indicado,  seja  pela ausência de indicação de prazo para o

atendimento do requerimento da cidadã, seja pelo condicionamento do direito de acesso à

informação à “legitimidade do interessado para que tenha acesso integral aos autos”. 

10. A súmula registra explicitamente a necessidade do órgão ou entidade indicar os prazos para o

atendimento do pedido de acesso à informação à cidadã, o que não consta informado da

Portaria  IBAMA  09/2017,  tampouco  fora  informado  pela  Ouvidoria  daquela  autarquia,

quando consultada. 

11. Ademais, o Ibama não esclareceu a razão de condicionar ainda mais o acesso da informação

à cidadã, visto que nos parece clara a condição de interessada da requerente. O Ibama alega

que tal condição está fundamentada na Lei n. 9784/1999, que estabelece no Capítulo II o

detalhamento  sobre  os  direitos  dos  administrados  quanto  ao  processo  administrativo,

nomeadamente: 

Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem
prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: 

II  -  ter  ciência  da  tramitação  dos  processos  administrativos  em  que  tenha  a
condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles
contidos e conhecer as decisões proferidas; (Grifo Nosso)

Entendo que o termo “condição de interessado” supramencionado, conforme o inciso II do

art.  3 º da Lei  de Processo Administrativo,  estenda-se às partes que detém interesse e

legitimidade ativa sobre o processo ou, em outros termos, a qualquer cidadão brasileiro

que busque recorrer a seus direitos individuais e ao Ministério Público, já que a questão se
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trata de direito ambiental, que se caracteriza como direito difuso1,  de notório interesse

público. 

O rompimento da Barragem de Fundão, em Bento Rodrigues, ocorrido em 2015, implicou

em prejuízos incomensuráveis causados para toda a sociedade brasileira, com alcance além

das comunidades tradicionais e dos povos indígenas que vivem ao longo da Bacia do Rio

Doce e das áreas litorâneas atingidas. Prova disso é que está em tramitação uma ação civil

pública contestatória movida pelo Ministério Público Federal. 

12. Constata-se que a alegação do Ibama, sobre se tratar de informações que necessitam de

comprovar  a  condição  de  interessado  para  franqueamento  de  acesso  e,  por  isso,  ser

impossível disponibilizá-las pelo e-Sic, vai de encontro ao inciso III do Art. 4º da Lei nº a Lei nº

10.650, de 16 de abril  de 2003,  bem como a Lei  de Acesso à Informação. Segundo essa

legislação, que dispõe sobre o acesso público aos dados e informações existentes nos órgãos

e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama, tais informações

referentes  aos  recursos  interpostos  perante  os  órgãos  e  as  entidades  ambientais  são

informações públicas, a saber:

LEI N. 10.650/ 2003

Art. 4o Deverão ser publicados em Diário Oficial e ficar disponíveis, no respectivo órgão,

em local de fácil acesso ao público, listagens e relações contendo os dados referentes aos

seguintes assuntos:

        I - pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão;

        II - pedidos e licenças para supressão de vegetação;

        III - autos de infrações e respectivas penalidades impostas pelos órgãos ambientais;

        IV - lavratura de termos de compromisso de ajustamento de conduta;

        V - reincidências em infrações ambientais;

        VI  -  recursos  interpostos  em processo  administrativo  ambiental  e  respectivas

decisões;

        VII - registro de apresentação de estudos de impacto ambiental e sua aprovação ou

rejeição.

1 Prerrogativa jurídica cujos titulares são indeterminados, difusos. Um direito difuso é exercido por um e por todos,
indistintamente, sendo seus maiores atributos a indeterminação e a indivisibilidade. É difuso, p. ex., o direito a um meio
ambiente sadio. (Dicionário Acadêmico de Direito / Marcus Cláudio Acquaviva - São Paulo: Editora Jurídica Brasileira,
1999, p. 286).
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        Parágrafo único. As relações contendo os dados referidos neste artigo deverão estar

disponíveis para o público trinta dias após a publicação dos atos a que se referem.

13. Alegar, por fim, que a demanda é desproporcional para capacidade de respostas do setor, nos

termos do art. 13, II do Decreto 7.724/2014, necessita que a entidade, ao responder o pedido

inicial, indique ao cidadão de forma clara e concreta que o seu pedido inviabilizaria a rotina

da unidade responsável pela produção da resposta, de modo a evidenciar o nexo entre a

dimensão do pedido e a sua inviabilidade operacional, o que não restou esclarecido no caso

em apreço. Essa exigência se faz necessária, pois, nos pedidos desproporcionais, geralmente,

os seus objetos não estão protegidos por salvaguardas legais, sendo informações de caráter

público que, em tese, deveriam ser franqueadas ao demandante.  O que inviabiliza a sua

entrega, portanto, é a dificuldade operacional em se organizar a informação, e não o seu

conteúdo. Segundo o Manual de Aplicação da Lei  de Acesso à Informação, disponível  em

http://www.acessoainformacao.gov.br/central-de-

conteudo/publicacoes/arquivos/aplicacao_lai_2edicao.pdf 

A  demonstração  da  desproporcionalidade  do  pedido,  ademais,  deverá  considerar  as
variáveis e procedimentos a seguir:
•  O quantitativo de registros componentes do banco de dados solicitado e objeto de
eventual triagem, bem como seu método e critério de classificação;
•  A natureza e os motivos que embasariam a presunção de existência de informação
pessoal ou sigilosa no documento ou banco de dados;
•   A  quantidade  estimada  de  horas  de  trabalho  necessárias  para  o  atendimento  ao
pedido;
•  O percentual de servidores do órgão/setor que seriam dedicados ao fornecimento da
informação (número de servidores necessários ao atendimento do pedido em relação ao
número de servidores existentes no órgão/setor); e
•  As ações desenvolvidas pelo órgão, à luz da Lei 12.527/2011, no que se refere à gestão
e à classificação das informações produzidas, acumuladas e custodiadas, demonstrando
os esforços para otimização do atendimento de futuros pedidos.

Contate-se que, esses requisitos também não foram cumpridos, para que esta Controladoria

acatasse a alegação de pedido desproporcional do Ibama ou quaisquer alegações de sigilo da

informação. 

14. De modo a evitar impor ao cidadão condicionantes excessivos e ilegais para aceder a seu

direito constitucional de acesso à informação, sem resguardar-lhe as garantias de efetividade

do canal alternativo, com prazos claramente estabelecidos e de modo a facilitar a entrega

das informações por meio digital e gratuito, como prevê a boa prática da Lei de Acesso à
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Informação no Brasil, opino pelo provimento parcial das cópias dos recursos interpostos pela

S.M.S/A. no curso de processos de apuração das infrações ambientais em apreço.

Conclusão

15. Diante do exposto, opino pela perda parcial  do objeto do recurso interposto, visto que o

Ibama  enviou  parte  das  informações  ao  cidadão,  em  26/01/2018.  Opino  também  pelo

provimento parcial,  por meio digital e gratuito, da outra parte do pedido que se refere à

cópia dos recursos interpostos pela S.M.S/A, em 10 dias da decisão desta Controladoria. 

 

FLÁVIA LEMOS SAMPAIO XAVIER
Supervisora

Coordenação-Geral de Recursos de Acesso à Informação
Ouvidoria-Geral da União 

DESPACHO
De acordo.
À consideração superior, pela perda parcial do objeto e pelo provimento 
parcial do recurso. 

LUIZA GALIAZZI SCHNEIDER 
Coordenadora-Geral de Recursos de Acesso à Informação - Substituta

D E C I S Ã O
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No exercício das atribuições a mim conferidas  pelo artigo 13, inciso V, do Anexo I do Decreto nº

8.910/2016, de 22 de novembro de 2016, adoto, como fundamento deste ato, o parecer acima, para

decidir, nos termos do art.  23 do Decreto 7.724/2012,  pela perda parcial do objeto  do recurso

interposto, e pelo provimento parcial no âmbito do pedido de informação nº 02680.002127/2017-

33,  direcionado  ao  IBAMA –  INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO  AMBIENTE E  DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS.

A entidade deverá providenciar, no prazo de 10 (dez) dias a contar da notificação desta decisão,

acesso às cópias dos recursos interpostos pela S.M.S/A. no curso de processos de apuração das

infrações ambientais em apreço. A informação deverá ser postada diretamente no e-SIC no mesmo

prazo.

GILBERTO WALLER JÚNIOR
Ouvidor-Geral da União
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