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

PARECER

Referência: 21900.000641/2017-47

Assunto: Recurso contra decisão denegatória de acesso a informação.

Restrição de 
acesso: Sem restrição.

Resumo: Objeto do pedido: Relação de empresas que entraram no regime especial de

fiscalização nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, bem como os motivos

que as levaram a entrar neste regime.    
Opinião técnica:  Provimento do recurso, uma vez que não foi configurada a

hipótese do artigo 13,  III,  do Decreto nº 7.724/12,  e não foram observadas

quaisquer outras restrições de acesso previstas em lei.

Órgão ou 
entidade 
recorrido (a):

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.

Recorrente: A.R.

Palavras-Chave: Fiscalização  –  Dentro  do  escopo  da  LAI  –  Trabalho  adicional.  Vantagem

competitiva – Acata-se o argumento da recorrente – Conhecido e provido –

Recomendação. Não se omitir nas respostas ao pedido e aos recursos. Garantir

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

autoridade máxima da instituição pública. Responder, no prazo estabelecido, as

solicitações  de  esclarecimentos  da  CGU  para  instrução  do  processo  em

instância recursal. 

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:

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

Pedido Inicial 04/05/2017

Requerente solicita a relação de empresas que entraram

no  regime  especial  de  fiscalização  nos  anos  de  2013,

2014, 2015, 2016 e 2017, bem como os motivos que as

levaram a entrar neste regime.    

Resposta Inicial 25/05/2017

Pedido  de  acesso  negado,  com  base  nos  argumentos

abaixo:

“De acordo com o item III do Art. 13 do Decreto 7.724,

de  16/05/12,  que  regulamenta,  no  âmbito  do  Poder

Executivo federal,  os procedimentos para a garantia do

acesso  à  informação  e  para  a  classificação  de

informações sob restrição de acesso, observados grau e

prazo de sigilo, conforme o disposto na Lei no 12.527, de

18 de  novembro de  2011,  que  dispõe  sobre  o  acesso  a

informações previsto no inciso XXXIII do caput do art. 5º,

no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da

Constituição, “...não serão atendidos pedidos de acesso à

informação que exijam trabalhos  adicionais  de análise,

interpretação ou consolidação de dados e informações, ou

serviço de produção ou tratamento de dados que não seja

de competência do órgão ou entidade”. Att SDA - DIPOA

- CGI - CFISC - COORDENACAO DE FISCALIZACAO

E INSPECAO”.

Recurso à
Autoridade Superior

25/05/2017

 A  solicitante  afirma  que  não  há  nenhum  trabalho

adicional de análise em seu pedido, sendo obrigação do

poder  público  dar  transparência  aos  documentos

solicitados. 
Resposta do Recurso

à Autoridade
Superior

26/05/2017
Pedido  indeferido  com  base  nos  mesmos  argumentos

apresentados na resposta inicial.
Recurso à

Autoridade Máxima
30/05/2017 Cidadã recorre sem apresentar novos argumentos.

Resposta do Recurso
à Autoridade

Máxima
*** Órgão se omitiu na resposta. 
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Recurso à CGU 06/06/2017 Cidadã recorre sem apresentar novos argumentos

É o relatório.

Análise 

1. Quanto ao cumprimento do art. 21 do Decreto n.º 7.724/2012, observa-se que o Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) se omitiu em responder ao recurso dirigido à sua

autoridade máxima, sem quaisquer justificativas.  Deve-se enfatizar,  nesse sentido, que a Lei  de

Acesso à Informação é mecanismo legal que procura instrumentalizar o direito humano de acesso à

informação, consagrado na Constituição Federal de 1988, e em diversos Tratados e Convenções

internacionais assinadas pelo Estado Brasileiro. Portanto, a omissão supracitada constitui em sério

desrespeito ao direito de acesso às informações públicas. 

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.

2. O MAPA, ademais, não informou em sua resposta ao pedido inicial a possibilidade de recurso, o

prazo para propor o recurso e a autoridade competente para apreciá-lo, nos termos do art. 19,

inciso  II,  do  Decreto  7.724/12,  disposto  abaixo.  É  importante  frisar  que  a  ausência  destas

informações pode dificultar o exercício de direitos fundamentais pelo cidadão, uma vez que a falta

de orientação quanto às possibilidades recursais disponíveis tanto na LAI quanto em seu Decreto

regulamentador pode impedi-lo de tomar conhecimento de garantia constitucional básica, ou seja,

a capacidade de impetrar recursos contra decisões do Poder Público. 

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

de resposta, comunicação com: 

II - possibilidade e prazo de recurso, com indicação da autoridade que o apreciará;
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3. Destarte, seguidos casos de omissão, sem que sejam tomadas medidas saneadoras para se dirimir

o  problema,  podem  ser  interpretados  como  conduta  ilícita  prevista  no  artigo  32  da  Lei  n°

12.527/11,  podendo  o  agente  público  ser  responsabilizado,  inclusive,  por  improbidade

administrativa. Assim, recomenda-se que a Autoridade de Monitoramento da LAI no Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento revise os fluxos internos de trabalho do órgão, de maneira a

se garantir o respeito tanto à Lei n° 12.527/11 quanto ao seu Decreto regulamentador n° 7.724/12

nos  aspectos  relativos  às  garantias  processuais  dos  cidadãos,  principalmente,  em  relação  às

omissões aos recursos impetrados contra si.

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

forma  tempestiva  e  recebido  na  esteira  do  disposto  no  caput e  §1º  do  art.  16  da  Lei  nº

12.527/2011, bem como em respeito ao prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 23 do Decreto nº

7724/2012, nestes termos:

Lei nº 12.527/2011

Art. 16. Negado o acesso a informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo

Federal, o requerente poderá recorrer à Controladoria-Geral da União, que deliberará

no prazo de 5 (cinco) dias se:

(...)

§ 1o O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Controladoria Geral

da  União  depois  de  submetido  à  apreciação  de  pelo  menos  uma  autoridade

hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão impugnada, que deliberará no

prazo de 5 (cinco) dias.

Decreto nº 7724/2012

Art. 23. Desprovido o recurso de que trata o parágrafo único do art. 21 ou infrutífera a

reclamação de que trata o art. 22, poderá o requerente apresentar recurso no prazo

de dez  dias,  contado da ciência  da  decisão,  à  Controladoria-Geral  da  União,  que

deverá se manifestar no prazo de cinco dias, contado do recebimento do recurso.

5. Passando-se à análise do mérito do pedido, verificou-se que o acesso à informação insta foi negado

pelo MAPA com base no dispositivo legal do artigo 13, inciso III, do Decreto nº 7.724/12. Entende-
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se,  contudo,  que  não  basta  ao  Estado  alegar  a  incidência  de  trabalhos  adicionais  de  análise,

interpretação e consolidação de informações para se eximir do atendimento à prestação de direitos

assegurados constitucionalmente, com base em critérios de discricionariedade. A Administração

deve forçosamente demonstrar, com dados objetivos, a sua incapacidade operacional e financeira

em propugnar o acesso do cidadão à informação negada.

6. Havendo o processo subido à Controladoria Geral da União, por força do artigo 23 do Decreto nº

7.724/12, e considerando as disposições do artigo 70, inciso IV, da Portaria CGU nº 677 de 10 de

março de 2017, manifesto a necessidade de colhermos esclarecimentos adicionais a fim de melhor

analisarmos  os  referidos  recursos.  Nesse  sentido,  solicitou-se  ao  órgão  requerido  o

encaminhamento das seguintes informações:

a) O  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  poderia  detalhar

quais  seriam  os  trabalhos  adicionais  de  análise,  interpretação  ou

consolidação de dados ou informações necessárias para a disponibilização

da informação solicitada,  de maneira que sejam indicados o tempo e os

recursos  humanos  e  operacionais  necessários  para  o  cumprimento  da

tarefa?

b) De que maneira se encontram organizadas as informações solicitadas?

c) Existe alguma restrição legal de acesso que impossibilita a disponibilização

da informação solicitada?

d) Por  que  o  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  não

respondeu ao recurso dirigido à autoridade máxima do órgão?

7. Verificou-se,  por  conseguinte,  que,  em  10  de  junho,  foi  informado  à  cidadã,  pelo  Serviço  de

Informações ao Cidadão do MAPA, que a informação solicitada não existia no âmbito da DIPOA1.

Esclareceu-se,  nesse  sentido,  que  os  estabelecimentos  comerciais  são  colocados  em  regime

1 A  Inspeção  de  Produtos  de  Origem  Animal  no  âmbito  do  Ministério  da  Agricultura  é  da  competência  do

Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal – DIPOA, subordinado à Secretaria de Defesa Agropecuária –

SDA. Consultado em http://www.agricultura.gov.br/assuntos/inspecao/produtos-animal/conheca-o-dipoa. 
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especial  de fiscalização/inspeção pelos  serviços  de inspeção nas  Superintendências  Federais  de

Agricultura. Ato contínuo, o próprio SIC/MAPA cadastrou novamente 27 pedidos de acesso,  em

nome  da  cidadã,  direcionando-os  a  cada  uma  das  Superintendências  Federais  da  Agricultura.

Observe-se a mensagem enviada à cidadã:

“Prezada usuária,
Conforme  contato  junto  a  área  técnica  competente,  obtivemos  a  seguinte
informação:  "A informação solicitada não existe  no  âmbito  do DIPOA.  Os
estabelecimentos são colocados em regime especial de fiscalização/inspeção
pelos serviços de inspeção nas Superintendências Federais de Agricultura.
Proponho que a demanda seja encaminhada a cada uma das SFA ou que o
demandante busque a informação separadamente em cada SFA."
Tendo  em vista  esse  retorno,  sua  demanda  foi  cadastrada  novamente  para
encaminhamento a todas SFA's.  Portanto finalizamos sua demanda de NUP
21900000641201747 e informamos que deverá ser feito acompanhamento nos
NUP's abaixo:
21900.001065/2017-55; 21900.001066/2017-08; 21900.001067/2017-44
21900.001068/2017-99; 21900.001069/2017-33; 21900.001070/2017-68
21900.001071/2017-11; 21900.001072/2017-57; 21900.001073/2017-00
21900.001074/2017-46; 21900.001075/2017-91; 21900.001076/2017-35
21900.001077/2017-80; 21900.001080/2017-01; 21900.001081/2017-48
21900.001082/2017-92; 21900.001083/2017-37; 21900.001084/2017-81
21900.001085/2017-26; 21900.001086/2017-71; 21900.001087/2017-15
21900.001088/2017-60; 21900.001090/2017-39; 21900.001091/2017-83
21900.001092/2017-28; 21900.001093/2017-72; 21900.001094/2017-17”

8. Compreende-se,  contudo,  que  o  procedimento adotado  pelo  SIC/MAPA é  prejudicial  à  cidadã.

Primeiro, porque o pedido de acesso à informação é direcionado a órgão ou a entidade do poder

público,  sendo o SIC  o seu canal  de  entrada.  Dessa forma,  a  Lei  nº  12.527/11 não permite  o

“fatiamento” de um pedido de acesso à informação dentre as unidades descentralizadas de um

mesmo órgão. Em seguida, porque abre “em seu nome” 27 novos pedidos de acesso à informação,

sobre os quais a cidadã não se manifestou, com o mesmo objeto de recurso já em análise nesta

CGU. Finalmente, porque o MAPA teria mais 20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias, para responder

a um pedido de acesso à informação cujo objeto já foi apreciado pelo órgão, sem que a resposta

satisfizesse  a  solicitação  da  requerente,  motivo  pelo  qual  houve  a  impetração  do  recurso  em

terceira instância junto à CGU.
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9. Tem-se,  ademais,  que  as  Superintendências  Federais  de  Agricultura  –  SFA  –  fazem  parte  da

estrutura organizacional do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sendo unidades

descentralizadas diretamente subordinadas à Secretaria-Executiva. Nesse sentido, ao se identificar

que a resposta à demanda de acesso insta deveria ter sido produzida pelas SFA’s nos Estados, o

SIC/MAPA deveria ter enviado a solicitação de informações adicionais da CGU, referente ao NUP

21900.000641/2017-47,  diretamente  para  as  unidades  descentralizadas  responsáveis  pela

produção da resposta. Esse é o entendimento extraído do artigo 9º, parágrafo único, inciso III, do

Decreto nº 7.724/12, abaixo:

Art. 9o Os órgãos e entidades deverão criar Serviço de Informações ao
Cidadão - SIC, com o objetivo de:
(...)
Parágrafo único. Compete ao SIC:
(...)
III - o encaminhamento do pedido recebido e registrado à unidade responsável
pelo fornecimento da informação, quando couber.

10. Entendeu-se, dessa forma, que o procedimento adotado pelo MAPA era irregular e protelatório.

Nesse  sentido,  solicitou-se  que  o  pedido  de  esclarecimentos  adicionais  enviado  pela  CGU  ao

Ministério, no dia 06/07/2017, fosse reencaminhado às respectivas Superintendências Federais de

Agricultura, de maneira a se instruir o objeto do pedido de acesso da cidadã no âmbito do NUP

21900.000641/2017- 47,  considerando-se o prazo inicial de 07 dias para a resposta.  Solicitou-se

adicionalmente que os  pedidos  de acesso abertos  pelo SIC/MAPA em nome da cidadã fossem

revogados.

11. Em 14 de julho, o SIC/MAPA entrou em contato com esta Coordenação de Recursos de Acesso à

Informação (CGRAI) da CGU solicitando orientações sobre como proceder para o cancelamento das

demandas  de  acesso  abertas  em  nome  da  requerente.  Orientou-se,  assim,  ao  SIC/MAPA,  que

informasse à cidadã que os objetos das demandas abertas pelo ministério já se encontravam em

análise pela CGU, no âmbito de terceira instância recursal, por meio do NUP 21900.000641/2017.

Nesse sentido, dever-se-ia alegar a duplicidade destas demandas. Quanto à postergação do prazo

para resposta à solicitação de informações adicionais enviada pela CGU, estabeleceu-se como novo

prazo de envio o dia 25/07/2017.

12. Finalmente, em 25 de julho, o SIC/MAPA enviou a seguinte mensagem à CGU:
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“Prezado Jorge André,
1 - Para responder ao NUP 21900.000641/2017-47, recebemos primeiramente a
seguinte manifestação da área técnica:
“ A informação solicitada não existe no âmbito do DIPOA. Os estabelecimentos
são  colocados  em  regime  especial  de  fiscalização/inspeção  pelos  serviços  de
inspeção  nas  Superintendências  Federais  de  Agricultura.  Proponho  que  a
demanda seja encaminhada a cada uma das SFA ou que o demandante busque a
informação separadamente em cada SFA.”
2 – As 27 demandas abertas para tratar o assunto requerido foram canceladas,
conforme orientação,  e o pedido de informação passou a ser tratado no NUP
21900.000641/2017-47.
3 – Segue a nova manifestação da área técnica em complementação ao pedido de
informação:
“Boa tarde,
O Regime Especial de Fiscalização é estabelecido quando há recorrentes episódios
de fraude/adulteração num estabelecimento de produtos de origem animal, ou
seja,  além  das  punições  como  multas,  apreensões  e  interdições,  os
estabelecimentos sob REF passam a ter um acompanhamento mais rígido de suas
atividades  pelo  Serviço  de  Inspeção  Federal  e  a  expedição  de  produtos  fica
vinculada  a  resultados  laboratoriais  negativos  para  fraude  em  cada  lote
produzido.
Como  informei  anteriormente,  a  informação  requerida  pela  cidadã  não  está
disponível  no Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Cada
Serviço  de  Inspeção  nas  Superintendências  Federais  de  Agricultura  tem  a
autonomia para estabelecer o chamado Regime Especial de Fiscalização/Inspeção
nos estabelecimentos sob a sua égide e o controle é feito por esses serviços e é
preciso tempo para consolidar as informações das 27 SFA. Atenciosamente,”
4 – Desde feito, reencaminharemos a resposta da área técnica para a requerente
através do sistema interno desse ministério”.

13. Tem-se  que  o  regime  especial  de  fiscalização  se  encontraria  fundamentado  no  artigo  495  do

Decreto nº 9.013 de 2017, que regulamenta a Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950, e a Lei nº

7.889,  de  23  de  novembro  de  1989,  que  dispõem  sobre  a  inspeção  industrial  e  sanitária  de

produtos de origem animal.

“Art.  495.  Se  houver  evidência  ou  suspeita  de  que  um produto  de  origem animal
represente risco à saúde pública ou tenha sido alterado, adulterado ou falsificado, o
Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  deverá  adotar,  isolada  ou
cumulativamente, as seguintes medidas cautelares: 

I - apreensão do produto; 
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II - suspensão provisória do processo de fabricação ou de suas etapas; e  

III - coleta de amostras do produto para realização de análises laboratoriais.  

§  1º Sempre  que  necessário,  será  determinada  a  revisão  dos  programas  de
autocontrole dos estabelecimentos.  

§ 2º A retomada do processo de fabricação ou a liberação do produto sob suspeita
será autorizada caso o SIF constate a inexistência ou a cessação da causa que motivou
a adoção da medida cautelar.  

§ 3º O disposto no caput não afasta as competências de outros órgãos fiscalizadores,
na forma da legislação”. 

14. Nesse sentido, O regime especial de fiscalização seria uma medida cautelar, fundamentada na ação

fiscal  do  Estado,  que  visa  instituir  em  determinados  empreendimentos  comerciais  regras  de

fiscalização mais rigorosas,  em razão da existência de irregularidades  quanto à manipulação,  à

armazenagem, à conservação,  ao beneficiamento,  à industrialização e ao acondicionamento de

produtos de origem animal e matérias primas. Embora os empreendimentos comerciais possam

continuar a comercializar seus produtos, estes passam  por testes fitossanitários mais rigorosos e

corriqueiros,  como  análises  laboratoriais.  A  administração  exerce,  assim,  poder  de  polícia

preventivo, com o intuito de se evitar dano social decorrente de irregularidades.

15. Salienta-se,  desse  modo,  que  é  dever  do  Estado  assegurar  a  proteção  do  interesse  público,

inclusive, interferindo em atividades privadas, dentro dos limites estabelecidos pela legislação. É

dentro deste contexto que a Administração Pública possui  prerrogativas de direito público que,

calcadas na lei, a autorizam a restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade em razão do

interesse da coletividade2. 

16. Dessa maneira, a adoção de medidas cautelas pela Administração Pública - como o regime especial

de fiscalização, instrumento de poder de polícia preventivo -se mostra ferramenta administrativa

importante  para  se  evitar  prejuízos  sociais  à  sociedade,  como  no  caso  do  risco  à  segurança

alimentar da população.

17. Ademais,  o  princípio constitucional  da publicidade indica que os  atos  da administração devem

merecer a mais ampla divulgação possível entre os administrados, propiciando-lhes a possibilidade

a controlar a legitimidade da conduta dos agentes administrativos.  

2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 31º Ed., Rev. e Atual. e Ampl. – São Paulo:

Atlas, 2017.
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18. Sabe-se que as informações solicitadas estão contidas em processos administrativos específicos,

por meio dos quais se constataram as irregularidades que levaram o MAPA a instituir medidas

cautelares contra empreendimentos comerciais privados, no âmbito do seu poder de polícia. Dessa

forma, o pedido de acesso à informação insta estaria consubstanciado no artigo 7º, VII, alínea “b”,

da Lei nº 12.527/11, em que se estabelece o direito de se obter informações relativas 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. 

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; 
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. 

19. Não há de se falar, ademais, que a disponibilização dessas informações infringiria o disposto no

artigo 5º, § 2º, do Decreto nº 7.724/12, uma vez que as mesmas se referem a informações relativas

à  atividade  empresarial  de  pessoas  jurídicas  de  direito  privado  obtidas por  órgão  público  no

exercício  de  atividade  de  controle,  cuja  divulgação  possa  representar  vantagem  competitiva  a

outros agentes econômicos.

Art. 5o Sujeitam-se ao disposto neste Decreto os órgãos da administração direta, as
autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia
mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União.

§ 2o Não se sujeitam ao disposto neste Decreto as informações relativas à atividade
empresarial  de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado obtidas pelo Banco
Central do Brasil, pelas agências reguladoras ou por outros órgãos ou entidades no
exercício de atividade de controle, regulação e supervisão da atividade econômica
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cuja  divulgação  possa  representar  vantagem  competitiva  a  outros  agentes
econômicos.

20. O dispositivo do artigo 5º, §2, do Decreto nº 7.724/12, dessa forma, possui como objetivo evitar

que informações estratégicas de entidades de direito privado, que não se encontram submetidas à

LAI  e que estejam sob custódia da administração pública,  possam ser disponibilizadas a outros

agentes  privados,  causando  prejuízo  econômico  e  financeiro  àquelas.  Tenta-se  impedir,  desse

modo, a utilização de mecanismo legítimo de controle social para fins econômicos ilegítimos, ou

seja, a concorrência desleal. 

21. No caso em análise, as informações solicitadas constam de processos administrativos que levaram

à  adoção  de  medidas  cautelares  pela  Administração  contra  administrados,  dentro  do  que  se

encontra  estipulado  pela  legislação.  A  disponibilização  do  nome  das  empresas  fiscalizadas,

portanto, não presume informação confidencial ou privilegiada que deva ser protegida pelo Estado.

Observa-se o mesmo entendimento quanto à motivação administrativa e o enquadramento legal

que fundamentaram a adoção das medidas acautelatórias. 

22. Entende-se, por fim, que o fato de as informações solicitadas se encontrarem armazenadas de

maneira descentralizada nas  unidades estaduais  do órgão,  por  si  só,  não constitui  hipótese de

trabalho adicional de análise, interpretação e consolidação de informações. Para que determinado

pedido de  acesso  à  informação  seja  enquadrado  no  disposto  do  artigo  13,  III,  do  Decreto  nº

7.724/12,  é  necessário  que  a  informação  solicitada  não  exista  no  formato  especificado  pelo

requerente, embora a sua produção seja possível, desde que haja enorme dispêndio de recursos

humanos e materiais pela Administração. 

23. Neste caso, compreende-se que o legislador visou impedir, por meio do dispositivo supra, que um

único pedido de acesso à informação, em razão da necessidade de massivo tratamento de dados a

serem  disponibilizados  ao  requerente,  inviabilizasse  as  atividades  rotineiras  da  unidade

organizacional  demandada,  causando  ônus  desproporcional  à  Administração  Pública  e,

consequentemente, prejuízo à coletividade. Por meio da resposta à CGU, portanto, observa-se que

o MAPA não conseguiu demonstrar  o nexo entre o pedido de acesso insta e a necessidade de

trabalho adicional.
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Conclusão

24. De todo o exposto,  acata-se o argumento do recorrido e  opina-se pelo  provimento  do

recurso interposto, visto entender que não foi configurada a hipótese do artigo 13, III, do

Decreto nº 7.724/12, e tampouco foram observadas quaisquer outras restrições de acesso

previstas em lei que impediriam a disponibilização das informações solicitadas.

25. Recomenda-se ao MAPA:

• Não se omitir nas respostas aos recursos impetrados pelos solicitantes;
• 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 diri -

gido / Indicar a possibilidade de recursos

• Direcionar  o  pedido  à(s)  unidade(s)  responsável(eis)  pela  informação,  sem abrir

novos pedidos de acesso à informação em nome do solicitante;

• Responder, no prazo estabelecido, as solicitações de esclarecimentos da CGU para

instrução do processo em instância recursal.

JORGE ANDRÉ FERREIRA FONTELLES DE LIMA
Auditor Federal de Finanças e Controle
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DESPACHO

De acordo.
À consideração superior, pelo provimento do recurso.

ÉRICA BEZERRA QUEIROZ RIBEIRO
Coordenadora-Geral de Recursos de Acesso à Informação
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D E C I S Ã O  

 No  exercício  das  atribuições  a  mim  conferidas  pelo  inciso  V do  artigo  13  Decreto

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

decidir pelo  provimento  do recurso interposto, nos termos do art. 23 do Decreto 7.724/2012, no

âmbito  do  pedido  de  informação  nº 21900.000641/2017-47,  direcionado  ao  Ministério  da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.

Determino, desse modo, que seja disponibilizado no sistema e-SIC, na aba “cumprimento

da decisão”, no prazo de 15 dias corridos, a relação de empresas que entraram no regime especial de

fiscalização nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, bem como a motivação administrativa que

levou o MAPA a aplicar a referida medida cautelar às empresas.  

GILBERTO WALLER JUNIOR
Ouvidor-Geral da União
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